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 ةمدقملا

 صاويع لوألا اكز س ويطانغا رام ةسادق ملقب

 سك ذوثرألا نايرسلل ملاعلا يف هيكاطنا كريرطب

 :لوقن ىلاعت هللا دمح دعب

 متدقلا دهعلا رافسا دحا داشنإلا ديشن رفس نا سدقملا تاتكلا :ءاملع 52800 ىري

 اهعمج ىلا رافسألا دادع يف ناكو ةيربعلا ةغللاب بتك .هين دناقلا سدقملا باتكلا نم
 ب

 ةازر ٠ ب زو ه ة حاللب؟ ةنس انانلا || 0 اح لا هدد وع لعب ”اكلا 0
 بتلميلل ا اسكت و )ا .ءام ٠ 0 يي 2 اة ور ِ ابسمل رزع

 ءهلطاو ما .ق 77 ةنس وحن سويفلداليف سوميلطب رمأب ةينانويلا ةغللا ىلا رافسألا
 سا١

 02 هم تلا منشأ اهيلع

 لاثماالا ىرقبم ابكيأ ينك 3 يذلا دواد نب ناميلس وه داشنالا ديشن رفس فلؤم لإ

 1 5 5 ىلا ضم 5 8 ١ ص 7 1 8 ا 8 '

 :٠ م بلط دقف ةديدع تاضقانت لامس دايح 86 لاف للود خه عا

 ءإ أ مك | : : |[
 دايخلا ميححلا ناميلس ربخ دقو .هتبلط

 امو لاه شو اهريخ و اه مو اه لح قادو 0 500 كله وع رامس
 224 -_و 54 3 و دل 24 -_ 4 34 :

 2 0 ١ * أ 7 9 2 - ١  35ا [|| | ا
 0 يو ةكذ.لا ءاوشالا ىلا رد

11 1 - 54 
 فس وي

 تام وا هللا ىلإ داعو بات دق ناك اذإ اميف يردن الد . يصاعملاو مانالا دام

 هرعخا ماما اوعض ىف 0 هأالللا اضن 4 هاه كا و ءايقتالا رج ىدلا رمالا لكلا

 نه مأ رازبألا عم ريتعي ناميلس ناك اذإ ام اولواستو هريبك .ماهفتسا ةنفالغ
 ف” - نيب"

١ ١ 

 يف انل مدق «ءلاوحأ نم هتايح لحارم يف هبلقت ام ءيمح يف هنكلو .ملعأ هللا ؟رارشألا
 - 7 32 - 52 34 4 : ل - -_

 رس نع باقنلا فشكو ةربخو ةكنح نم هبستكا ام ةدبز ةعماجلاو لاثمألا يرفس

 رس | ١ كا 1 7 ١ ص 22 5 0 5 5 0 / < "7 ١

 احلا ايطابألا اطاب ةعماجلا لاق ايطابألا اطاب" ةعماجلا رفس ىف هلوقب ايندلا ةايحلا
 رو



 يف اما .(؟:١اج) ”سمشلا تحت هبعتي يذلا هبعت لك نم ناسنالل ةدئافلا ام .لطاب

 ناسنإلا سفن لاو ءرشبلل هللا ةبحم ناميلس انل حضويف يزمرلا داشنالا ديشن رفس

 رفسلا انه ربتعي و («ىلاعت هللاب الإ .ءعاوترالاو عبشلا الو هنينأمطلاو ةحارلا لآنت ال

 وهو هسورع يه ىلا هتسينكل حيسملا عوسي برلا ةبحم ةصاخ انل لثمب وهف ايزمر

 ابح اذه مهغي نأ نك الو .امهنيب لدابتملا قيمعلا صلاخلا بحلاو اهسيرع

 اذه قمع ةدودحملا ةيرشبلا انلوقع كردت يكل نكلو ءيزمرو يحور لب ايدسحج

 ةقالاعب هتسينك و حيسملا نيب ةقالعلا هذه سلوب لوسرلا ةيشي 6 ةييحعلا يحلإلا ريا

 .برلل امك نكلاجرل نعضحا ءاسنلا اهيا" هلوقب اهجوزب ةحوزلاو هتجوزب لحرلا

 صلخت وهو ةسينكلا سار وه اضيا حيسملا نا امك « ةأرملا سار وه لحرلا نال

 .ىئش لك يف نهلاجرل ءاسنلا كلذك حيسملل ةسينكلا عضخت امك نكلو .دسجلا

 اهلجأل هسفن ملساو ةسينكلا اضيا حيسملا بحا امك مكءاسن اوبحا لاحرلا اهيا

 ال ةديحمب ةسينك هسفنل اهرضحي ىكل «ةملكلاب ءاملا لسغب اهايا ارهطم اهسدقي ىكل

 كيبشل .رفس حاتفم نيعبرالاو سماخلا رومزملا نيرسفملا ضعب ربتعاو ..(70/- 7

 نمضتت يلا يهلإلا بحلا ةينغأ وه لب هيزمر ةيلزغ ةمينرت وه رومزملا اذهو داشنالا

 اضيا وهف .هيحطسو ةحذاس ةءارق اّهءارق نم مهفي امث اقمع رثكا هيحلالا يناعملا

 تبكسنا .رشبلا يب نم الامج عربا تنأ" هل اطوقب حيسملا اهسيرعل ةسينكلا ةاحانم

 روهدلا رهد ىلإ هللا اي كيسرك .دبألا ىلإ هللا ككراب كلذل كيتفش ىلع ةمعنلا

 كحسم كلذ لحا نم مثالا تضغباو ربلا تببحأ .ككلم بيضق ةماقتسا بيضق

 هلوقب ةسينكلا هسورعل عوسي حيسملا سيرعلا باوج يتأيو .(43-” :؛هرم)



 كلملا ىهتشيف كيأ .تييو كبعش يسناو كنذا يليماو يرظناو تنب اي وبلا"

 ١١9٠١(. :؛هزم) "هل يدجساف كديس وه هنال كنسح

 ةأرملا نتافم فصو يف هيويند تارابع هيتفد نيب مضي داشنالا ديشن رفس نا ثيحو

 ءاملع حصن «هئيندلا ةيدسجلا تاوهشلا ةراثإ يف اببس نوكي دق ام اك لزغتلاو

 هغولب لبق رفسلا اذه ارقي نا ءرملل حمسي الا معدقلا دهعلا ٍق ةيوسوملا ةعيرشلا

 الوصف تنيع امدنع هيسك ذوترالا هينايرسلا انتسينك لا امك ءرمعلا نم نيئثالثلا

 ءذبلا' ابق نيئمؤملا غماسم ل هيده دقملا باتكلا رافسأ ٠م ةصاخ

 ةءارق هنم نيعت ملف داشنالا ديشن رفس تنثتسا «دايعألاو داحآلا مايأ ىهلإلا سادقلاب

 ط0 5 ا 006 :

 هللا ىجان اهلك ايحور هسفن دتلت «هيماسلا لئاضفلا داقرم ف ردد ايندلاب دهزو

 وهو ءداشنالا ديشن رفس يف ةنودملا ةيزمرلا ةيحورلا ةقيمعلا ةبحملا تارابعب ىلاعت

 طبري ضحم يحور يزمر هيبشت وه يرشبلا بحلاب يهلإلا بحلا هيبشت نا كردي

 نيمللا ايحور نوجضانلا كايلاب داهزلا ءالؤه همدعم ف لاو «ىلاعت هللاب سفنلا

 سوي روغيرغ رام ممماعا خريدلا ةقيمع ةبكم 8 هللا عم ةيح ورلا ةك ريشلا ةدل اوربحخ

 ةفلا ةايح نويحي مهأب ةمامحلا هباتكب )+١١85( قرشملا نايرفم يربعلا نبا

 ةعشاب نوئيضتسيو مكولق ف ةمعنلا ضيفتو مهوقع نويع حتفنتو هللا عم ةكرشو

 ةديعسلا مهقاوجأ ىلإ نومضنيو توكلملا لهأب نوسنأتسيو ةعطاسلا ةكئالملا

 روغ نوربسي ءالؤه .(ىلاعت هب ىولسلا وأ هللاب ءازعلا) ىعدت يلا ةلاحلا نوغلبيو

 .قحلاو حورلاب هتارابعب هللا نوجانيو داشنالا ديشن رارسا

 امك باحسلاب مهضعب اهوعدي هللاب هبشتلا ةلاح نا"يونينلا قحسا رام لوقيو

 هذككو ةفعلا ءاشحأ يف ومنت لقعلا ةحنجا دحتت كنا" لوقي ثيح رخآ اريبعت لمعتسي



 فصي مك "باحسلا نم برقتلا ىلع ؤرجيف ةيهلإلا ةبحما ىلإ لقعلا عفتري ةحنجألا

 نع بيغي ثيح هنا قوشلا تارابعب كسانلا لقع فاطخنا يونينلا قحسا رام انل

 يبارتلا ةسبال لازت ال هسفن نا انايحا كسانلا ىسني ةوخالا اهيا اقح" هلوقب ءهسح

 سلوب لوسرلا فقو املو."(شيعي) ضرألا ىلع لازي ال ناك اذإ اميف فرعي الو

 ملكتي نا ناسنإل غوسي الو اهب قطنيال تاملك عمم هنا" لاق رومألا هذه رس ىلع

 كرتي هناف حلاصلاب لقعلا دحتا م" الئاق ةمامحلا باتك هلوق يربعلا نبا عباتيو "امي

 (هتاذ) دودوملا بوبحما صخش انهه ريصي دودولاو بحما نال ةدوملاو ةبحما مسا

 رداونلا ءالؤه ةلمح م ,("1ةيدبألا ةداعسلاب زافو هدارم لانو ةعتفأب رفظ كلذبو

 يروخلا موحرملا رابلا هللا لجر «ىلاعت هللا نم برقتلا ةداعس اولان نيذلا نينمؤملا نم
 ةساردب قمعتو يهلإلا بحلا رارسأ يناعم روغ ربس يذلا ينامشلا نم ىسوم

 بيجعلا قاثيملا) هباتكب داشنالا ديشن رفسل .ةيحورلا.زومرلا لحو سدقملا باتكلا

 اعيمج انك رشيل ميركلا ئراقلا اهيا كيدي نيب يذلا (داشنالا ديشن رفس ريسفت يف

 انه كلبا مدقا نا: ادحج ديفملا رع ىراو .ىلاعت هتبحم مايشاو هللا عم د5 ىلا ةذدلب

 هنع اهتبتك دق تنك تارابع اسبتقم «سيفنلا هباتك ةءارقب ءدبلا لبق ءمهلملا ناسنإإلا

 ثلثملل تاظع نع ةرابع وهو هرشنو هحقن باتكل ةمدقم نمض “/1١51 ماع

 هنع تلق دق )1١/857--1١/8553+(. قرشملا نايرفم عبارلا مانك سويليساب رام ةمحرلا

 ةديدع تابسانم ف هتعمس ححان ظعاو ىسوم بألا نأ" ٍنآي ام ةبسانملا كلت يف

 لوألا هذاتسأف «ةيماصعلا هسفنو «ةفافشلا هحور ةميقلا هتاظع لالخ نم تسملف

 رام ريبكلا ةمالعلل ةمامحلا باتك نم قشمدب ترشن يلا ةثلاثلا ةعبطلا نم (هد وه: وهاص) رظنا 0(

 انتنرطم دهع يف هانبرعو ىايرسلا هصن انققح يذلا )+١785( قرشملا نايرفم يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ

 ١ 510/18 ءاع دادعب اس ؟ الا دان رشنو



 .هليل داوسو ةرامك ضايب هريمس هنم لعج .يذلا سدقملا باتكلا وه ريخألا هذاتبسأو

 ةريغ كلذ ىلا كتاضي ..نيرعلا باتكلل ثايرسلا ءانآلا ريسفت وه نيمآلا هدشرع.نأو

 نم اهدشني ةفيرش ةياغ لب ءاهئانبأو ةسينكلل ةليصأ ةبحمو ءاهيلع عبط ةيحيسم

 هه اذهو .ىديسملل نينمؤملا ميدقتو هب نينمؤملل عوسي حيسملا متلقت يهو هتاظع
 24 2 تا _ تف | ا 4

 لرصرلا يع رر ىلا نانا كيما |
 ال هدد

 لاب هبلق ًالتما ظعاو رك هيلإ

 3 لصؤملا ةنيده لامعأ نم قارحم ةدلب.ىف قامشلا يم ىسوم يروخلا عوحرملا نلو
 س١

 ةطسوتملا نيتساردلاو هتدلب يف ةيئادتبالا هتسارد متأو ١35715 ماع قارعلا لامش

 لا :كامأ ْق ميلعتلا ةنهم لوازو املعم جرخت و .لصوملا ةنيدم ىف ةيوناثلاو
 - ام ١ - 324 ذآ < آك اا 52 و 2 نك

 . يماصع وهو ةينيدلا مولعلا ةساردب افوغش نا للا بتاع ىلاو قارعلا

 ةدلبلا ةقيشعب ةياعرل /١153 ماع انهاك مسرف هتسينك ةمدخل هللا هراتخأ .هدحو

 هتريسب سانلا ظعي يذلا يقتلا نهاكلل احلاص الاثم ناكو .ينازحب هتدلبل ةرواحما

 0 همسي ب رلل كضاش ريخ ناك دقف «ةءانبلا هتاظعبو ةيقنلا ةرهاطلا

 ءهمألا حيسملا ذيملتو ةيحورلا تاساردلا يف قمعتملا فقثملا نهاكلل ايح الاثمو

 ,اهطألا هلس رب ىدتقأو ةلجلجلا | قيرط 8 هعبن ه 2 ورسي برلا سلص لمح يذلا

 ناكو .ىملإلا هرونب هعمتجم ةرانأو سدقملا ليحنإلا لعشم لمح يف راربألا هذيمالتو

 :١١( ةوكازل مشبأ ال تنك نأ يل ليوف' :هبيبخح سلوب لوسرلا .هلاق ام ةراغش

 ةيحضتلاب ةيعر لا ملح اذكهو .اعم نا 6 -ةملعماة اب نبل وب لاوسرلا ناكو

8 
 ٠> كنااش 2ث: امحفن هة:-١ مد ها سا انا ىف 0 ا و امم تالؤع (')

 يروج اه ارش و اهحشل (+ 1 5١-١8 فرشملا دكايرفم تا رامل دراتخم تاظع

 صاويع اكز نارطملا ةمدقملا بتك قارعلا ةقيشعب ف سكذوئرألا نايرسلا ةسينك نهاك ينامشلا م ىسوم

 .دادغب ف عبط “١517
 و

١ 



 يف همسا لجسو ١917 ماع هبابش خرش يف هبر راوج ىلا لقتناو «تاذلا ناركنو
 بناجتا لاو . هللا همر ةيسك ذوثرألا هينايزرسلا انتيك خيرات 8 نيدلاخلا دادع

 تاحفص ىلع رشن دقف ةباتكلاب متهي ناك ملعمو ظعاوو نهاكك يوعرلا هلمع

 ءارق تبجعا (مولعملا هلإلا) ناونع تحن ةسيفن تالاقم هيقشمدلا هك ريرطبلا انتلحب

 ةسينكلا هبتكم ف اغارف دس سيفن باتك يف مهبلط ىلع ءانب اهعمجف اريثك هلا

 .هيحيسملا

 كيدي نيب يذلا .(داشتالا .ديشت رفس ريسفت قف .بيحعلا قافيملا» سيفنلا ةباتك امأ

 الأ لمأنف .يناحورلا هركفو «لايسلا هملقل دولخلا لجسيف ميركلا ئراقلا اهيا

 نوكيل «ةالصلاو لمأتلاب ةنورقم ةقيمع ةسارد هسردت نا لب طقف هتعلاطم. يفتكت

 .نيمآ برلا ةمعن كلمشتلو ايحور ءاذغ كل



 باتكلا ةمدقم

 ايك ندتفعت دق ليلح ناتك رفس (دؤا» دب داميلسل يذلا داشنالا ديشن رفس

 بيض و بحلل اقامعا هيف اأو قيدللا حيسملا 0 سعب قاشع نم ررحلا هع

 ةماعلا و ع د
8 7 

 0 لا .5٠ ةلعتشم بحلل ران بولقلا فك مض ناكِف ا
 _ر دسم

 5م هبل هلَقلا ا
 اج ل

- 

 فو ارصتنم ليحنإلل اقح رئامضلا يفو ةبهتلم ةسادق داسحجألا يفو ةحنجم ةمكح

 :ةيلاع مدققلا حو لاب ةقلمع تايصح لا قو ةمحتعمم هسه ةقاط تادارالا
 : ال اح تلا ٠ ع 7 1 ا

 ناسنإ ةارقيو الإ سيل ايسنخح الرغ ةيف ىريف يداعلا نانسنإلا ةآرقي كيشتلا رفس

 مل ام هيف ىريف هللا ناسنإ هأرقيو امك .الذتبم اصيخر ابح هيف ىريف ةئيطخلا
 أ

 ل
 ا

 هر .كانسنإ لاب ىلع صخ م ام هنم مهفتيو لد هب عمست م ام هنع عمسيو نيع ١١ .ناسنا ل اما 1 :ط هتنحاو نكا 0 : ْ
 ع 54

 بخلا مهفتيو هقامعا يف وه امك بحلا عمسيو هتيلزا ف بحخا وه امك بحلا ىري
- 

 .هئادلف ف وه امك

 لوأ فرطك حيسملا نيب لدابتملا بحلا حيسملا سيدق (ديشنلا رفس) هيف ىري لحا

 فقو ام اذا هنال كلذ ف بجع الو .ناث فرطك (ةسينكلا) ةديدجلا هتيناسنإ نيبو

 ةمانمأ فقو ام اذإو 18 داع اناسنإ هيف ىريسف حيسملا مامأ يداعلا ناسنإلا

 جرخي نيطايشلا سيئر لوبزلعبب هناو' الضم ارحاس هيف ىريسف ةئيطخلا ناسنإ

 هيف ىريسف“ هللا ثانينلا .هةريضعم ىف ,كقوب اه 131 نكلو 94 فضول" نيطايشلا

 حيسملا ةفرعم سايقم نال كلذو 000 ير 210 الإ سدقلا حورلا نيعب

 رفسلا اذه ف تءاج دق ىلا ةيبحلا تارابعلا امأ .هتبحم ةحرد عم اقالطإ ىشامتي

 كفو بحلا باوبأ حتفل حيتافم الإ يه نإ .هيف ةدراولا ةيلزغلا تاملكلاو ليلجلا



. 

 ةرسل ةييسملا فق ةأاما و :فلاو لامنعا ةنيلم ( هتنيلم | 8 نشل ه ةعسسلا هم يتحن
 836- م بت اني 78 9 اس ع ب 52 9 ٠

 ىلإ برقتيو ناسنإلل هسفن نلعي نأ دارأ امل يلزألا بحلا وه يذلاو هتاذ هللا نال

 ر : 2 دة : ور : هر 2 ر ةسادقلا و ١ كسيحتلاب :ةديستح أو ةيغاب هسفنو هبلق ىلاو ةيتيللاب هحورو هلمع

 لوقك هعم برشو لكاو ميبرم ءارذعلا صخش يفو ناسنإلا يف اينامسنإ دسحب

 هاندهاشو اننويعب هانيار يذلا .هانععم يذلا ءدبلا نم ناك يذلا" انحوي
 ا |]|

 2 85 لاووس رل

 ١(.: :١ويا) "ةايخلا ةملك ةهحب نم انيديأ هتسملو

 ىعيبط تعولسأب اهملك «ةديدجلا| هتسنكل 3 ١ هبح غلبي نأ هللا دارأ امل قالك اذنكم
 1. ع

 اهراكفأو ةيسفنلا اهفطاوعو ةيحورلا اهتيساسح اهب ريثيل ةفولأم ةيلزغ ظافلأبو

 كلذب رجهتف بيبحل ةبيبح باذمنا كاذا هيلإ بذجنتف ةيدسجلا اهءاضعأو ةيلقعلا

 هب يىفتكتو ةدماحلا اهمانصأ رسكتو نيطقاسلا اهءابحأ عطاقتو ىمادقلا اهقاشع
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 زيزعلا اهيأ كيلإ بتكا نأ اضيا انأ تيأر اذه لجا نمف" .اديجم ايدافو اليصا ابيبح

 ٠ 5 3 07 7 0 1 .٠ 57 0 َ َ م

 كلذو 0 :ةول) هب تقلعتو هتفشعب يذلا بحلا هحص فهارعت يكل سليف وان

 عم يهف نحن انتكرش اماو .بحلاب انعم ةسدقم ةكرش اضيا تنأ كل نوكي يكل : ا . 00“ ها 50 هاذ قاع و >5

 "و :ا١ويا9١ "حيسملا و هنبا عمو بالا دل

 باتكا نع (هتارشمل ةيامح. الو هتاملكل ةيادب ال باتك ىف هللا ناسنإ اي. كيلإ تبتك دق

 ةبحما نال" كلذو اسفئو اسفن اهقهراو لب .بلقلا ضرم وه ءاضرم اهفنعاو افعض

 ةبحملا ؛لدب هتورُث لك ناسنإلا ىطعأ نإ ءاهرمغت ال لويسلاو ةبحملا ئفطت نأ عيطتست

 .(ال-7.:شن) "اراقتحا رقتحت



 * نافذ كم .ثرتاك ةياقكلا نع ئفقوت ةيمويلا ةرركتملا ةيبلقلا تابونلا تناك دقل
5 5 
 0. ايس

 م ملقلا طقستف توملا قرع 1 قرعتو ىلحخاد 8 ئييارش بلصتو ىفورع
 س١

1-2 

 امعلا 86 وعتي ثيح "نير 7: نه ةفانلا اطهي 5 بكب ناك ءللا رمالا يعباصا نعيب
 01 ثيح ل ةسم الح - ب يب 7

 مفنللو ةسيئكلل حيسملا ةبحم ةيضق يه ةيساسأ ةيتايح ةيضق نع ةباتكلا فقوتتو
 35 ر . 0 .٠ . ب - - 5 .- ١س

١ - 
 كتايلكب ىاومتاو ىدرزغتا تنك هذه ةيحصلا تاق وعملا اك معر كلو ,ةيريشبلا

 44 س 0 . ٠ 5 “ا عزا م 3
 1 امهحن فن٠عصضلا 5 1 وش نال ىيمعب ث قافكت ” الا سلوب لوس رلل وسي نيضرلا

 بي امر

 بابك عوني للا و عطاوتملا بانكلا انه ةيادك قف قرغسسا كلذل 6.17 وك
 ذس - ١ 54

 ا
 ىلع ايكج اهيف تك ةاماك را رب هيو "دايشلالا ديشن نيسفت لف :تيحعلا قاثملا"

007 

 ع وضوملا ف ام اباتك ارقا : اذه لمعلا ف ىنا ريغ .ةبونلا ةلح تفحخ املك ةباتكلا

 0000001 2 ء سلا 2 1 . ا 1 ع
 هأ انناآذ اعف ديب كلذو دري رانا باتكلل الو نيلوالا ءاب الل ّ ريطخلا ليلجلا

 - 5 0 5 كلما وع | َُ 0 | | 1 1 55 1 .٠

 .د بابج يدَعلا معن ىو ةقلامع بحجلا ةلاسر ف قحاب لاجر داحب ايريع اصاقنتسا
 نب 0“ صك | 0-7 ًِ .٠

 ره ةصاخ ةيحور ةعزن .بع كيهان ع وضوملا اذه ىف باتكب ظحا مل ىئوكل رب
 يي ل 2 7 ىد ل( ١ : | بي 5-0

 ا 9 >7 ا ا ١٠ ى ك4 د

2 

 بلعلا دطخ تلاد اقح ةيح اور ةعمل اكإ اب .اظافلاو تاملكو

 7 5 | 5 7 ا م. . 1 يل ضم 2 ءاس

 2 ر 29 7 15772 22 7 - 1 5-2

 ةدحاو ةملكو نيلوألا انئابا رحب نم ءام ةرطق ىهف هذه ةباتكلا تناك امهم نكلو

 ثلا كايذل نفيبعص ىدصو نيصا وغلا نيحابسلاو نيف و رعملا انييتوهال باك نم

 ا و رك اروح وا بينادم ةراعيكل يف ليزرع ربو ني نود ىوس ماع ف ةينوتميبلا ةيقيسولا قاوحأالا كيتاض ةرانيق قف ايوه رثو لي لوألا ل وشرلا

 اماو ةباتك ساطرقلا قوف هذه بحلا تاملك بتكن امنإ مويلا اننأل .بيبحلاو بحلا

 اليخإ بحلا اوشاعو بولقلا ىلع امدو اران اهوبتك دقلف نويناح ورلا ةرقابعلا ءالؤه

 : 7 0 5200 ١ ع 0 0 : 0 1 14 5 4

 كلو ىرحخا حتفنتو لايجا يوطنت فاوس اده .اعومسمو سانلا نم اءورعم ايح
 ذي

١١ 



 نيراتخملا نيسيدقلا ءالؤه ئطاوش ىلع ىشمتن امازقاو الافطأ انلز ال مويلا انعيمج

 قامعا يف مث نم اوسطغو ريبكلا رحبلا جاوما اوعراص دق سدقلا حورلا هوقب نيدلا

 اعجرم سدقملا باتكلا (بيجعلا قائيملا) اذه ائباتك يف اندمتعا دق اضيا نحن كلذل
024 

 ةسسنكلا ةدينِع راطإ ف ةفرصلا ةيحورلا ةقيرطلا هيف اندمتعا ا انشر اديحو

 ةمسد ةدئامو بحلا ةاوه ايظعو اباتك باتكلا نوكيل كلذو ةعماجلا ةيلوسرلا

 راكفأ باتكلا اذه يف ىأت دقو امك .هئانبأ بولق يف ةراعتسم ةلعشو هقاشعل

 ثحبلا يف انوقبس نيذلا اهيلع ىتأ دق ةيئادف تالوحو ةيتوهال ليلاحتو ةيحور

 نأ ىلع لدي امنإ لب ةسلخ انريغ نع كلذ انذخأ دق اننأ ئيعي ال اذهو ءاصقتسالاو

 حورلا كاذ .ناكمو نامز لك يف دحاو حور وه ةسينكلا يف لماعلا سدقلا حورلا

 ال ىلا ةيئادفلا حيسملا داع قاما نع بئادلا قفشكلا امود بطقتسي يذلا كيا

 عوضوم يف باطخلا لصف وه اذه انباتك بسحن ال اننإو امك .ىصقتست الو دحت

 نوكي هلعلو .ةيلوسرلا ةيهلإلا فراعملا ةرئاد يف ئدتبم وه امنإ لب ديشنلاو بحلا
 ةنيفسلا لفنسا يف ليقثلا مونلا هيف مانت امومع ةسينكلا تداك رصع يف ايحور اباتك

 .نانوي عم

 -:ةيتآلا ةيساسألا تالاحلا يف رودتف اذه باتكلا ثاحبأ اماو

 بحلاب بيبحلا حيسملا اهبطقتسا ىلا ةديدجلا ةيحلا ةيلخلا يه ميرم ءارذعلا ١-

 كلذو اقلظم اديسحت هللا دسحتو الين بحلا لثمت دق يوارذعلا اهلاجم فو 507

 الاثم ةددجتملا سفنللو ةروص ةديدجلا ةيناسنإللو اّمأ ةديتعلا ةسينكلل اهرابتعاب

 ناطيشلا اهبطقتسا يلاو ةميدقلا ةتيملا ةيلخلا ىرخألا يه ءاوح نأ امك .اجذومنو



 اديسحت اهيف مثإلا دسحتو ًاليثمت ءادعألا لثمت دق نفعتملا اهلاحم فو .ةئيطخلاب ودعلا

 .ةلاقمو ةروضو اّمأ ةطقاسلا ةينانسنالا اسرابتعاب كلذو

 ةطساوب يوارذعلا يحلإلا دسجتلل يحور يدسحب دادتما يه نيسيدقلا ةسينك -؟

 دسجتملا هلإلا داليمو ءارذعلا عقاول ساكعنا كلذب يهو .حيسملا عوسي ليخنإ لا هلال : ءاردعلا ف :' كلذ ' :

 هةيسيلك .:تحباب موهفملا ادكو .ايناحور اداليم ممالاو بوعشلا نيب حيسملا عوسي

 .ةسدقتملا سفنلل ةروصو ةديدجلا ةيناسناإلل اّمأ ىرخألا يه عقاولا اذهو نيسيدقلا

 59 5 اهل 4 مم 2000 | 2 1 | ١
 انك دسحجشتي دسجتملا هلإلاو اايثع لثمتي بح أر يحورلاو ي واردعلا اهاحم يو

 »َ و و

 .ايحور ايدبا اديمسسحب

 ءووسي اهبلصب ةطقاسلا ىلوألا ءاوحك هللا ةبحم نع تنز دق ليئارسإ ةسينك نأ امك
 ظذ53 ا 1-4

 دسحتب دق مثالاو ءادعلاب لب .ةرمعتسم هل اهذختاو ناطيشلا اهبطقتسا دقو حيسملا

 ودي رب مكيبأ تاوهشو سيلبإ وص با نم متنا ةلوعب يسملا عوسي هصخش يذلا 2 أ تادءهش اذ ا اا شر مل

-0 

 هيف 5 5 سيلبإ نال قحلا 8 هيك مو يدبلا نم سانلل الاتق ناك كاذ .اوعنصت نأ

 .(515 :موي) "باذكلا وبأو باذك هنال هل امث ملكتي بذكلاب امناف ملكت ىم .قح
 سا١

 هن ول ةيسنن اعش ةمألا هل | ة فلللزل

 هداعبأ عسويو هيناعم قمعيو هترورضو يسنجلا بحلا ةيعقاو باتكلا رقي -"7

 يحورلا حيسملا جاوزل ةيمانلا ةيحلا ةروصلا هربتعي ليحنإلا ريظن لب هفادهأ زكريو

 ىععملا اذه فو ةسدقملا ةسينكلا ةيصخش يفو ةديدجلا ةيحورلا ةيناسنإلاب يئادفلا

 ملساو ةسينكلا حيسملا بحا امك مكءاسن اوبحا لاحرلا اهيأ" سلوب لوسرلا لوقي

 نانثالا نوكيو هتأرماب قصتليو همأو هابأ لجرلا كرتي اذه لجا نم .اهلجال هسفن



 : ففاإ ."ةنشينكلاو حيسملا وخنت دوم لوقأ انأ ئكلو ميظع رسلا اذه 557 ادسحج

 حورلل اذكه «ةفورعملا هتغلو فورعملا يسنجلا هبح دسجلل نأ امك هنال .(65-

 هعقاو يف ناسنإلا ناك املو .ةفورعملا ةيوامسلا اهتغلو فورعملا يهلإلا اهبح اضيا

 "ناجنور مسح كحؤيو ياويح مسج دوي" يلون لوشرلا لؤقك اذضعو اخو
 ةمئاقلا ةيسنجلا هتبحم يتايحلا عقاولا اذهو ةرورضلاب نذا ناسناللف 1١-55(. هوك )١

 .(57 :؟كت) "همحل نم محلو هماظع نم مظع افوكل" رخآلا سنجلا ىلع دست

 هيف ثخ يذلاو 'بولصملا ةسكتلا اديسملا ف ةلضأ ةمئاقلا'ةّيحنورلا هنت ةفللذك“ هلو

 .هماظع نم اهلظعو همحل نم امحل انرص

 عقاو ف ةقيمعلا اهرودج اهل عوسي حيسملا يف ةددجتملا ةيرشبلا سقنلا نإ .-5

 ةبحاب اهإو يحورلا يدسجتلا ةسينكلا عقاو ف ىمظعلا اهتميقو يدسجتلا ءارذعلا

 هنال مومعلا هجو ىلع يرشبلا ناسنالل ًاباتك اذه بيجعلا قاثيملا باتك ءاج اذهلف

 الو ذا ايقئاط اباتك دعي مل حتفتملا راظنملا اذهو ناسنإللو ناسنإلا نبا نع باتك

 اياتك, هيكل ماع: ننايستإ اباتك و اهباخي انسنك انادك لي ةنيعم ةسينكل ابا خح

 اذكه" انحوي لوسرلا لوقك عيمجلل عاش كلم يلزألا هلصا يف بحلاو .بحلل

 هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل بيبحلا هنبا لذب يح ملاعلا هللا بحا
 رودي هثاحبأو هتالاحم لك يفو اذه باتكلا ناك املو ١5(. :”وي) "ةيدبألا ةايحلا

 يناثلا هفرطو يدافلا بحملا حيسملا عوسي لوألا هفرط نيفرط نيب دوقعم قاثيم لوح

 . 'دادشتألا يشن رلقفت ق-كيجعلا- قاثيملاب" هانيممأ كلذل كموملا بثاتلا ناسنإلا



 ةددج ةينينك ىلإ ةالكلا هجرت ل اننإف باتكلا اذه لف ةسينكلا درع .كددحمل' اهددعو

 ىوتسملا يف يندت نم ضعبلا هيلإ لصو امو ةيحيسملا سئانكلا عيمج ىلإ امناو

 هفلتخ عادب تاو سئابخلا نم ريتك برغلا دالب 8 اصوصخو رشتنا كيع ىلا

 ااكشار هللا بناتك ميت. موقت ةهوضم ةسادس. ..ضارغأ و :ةظونتم. ةيلاه :نقادغأ و
 _ . ٠ رامسسعجا أ ل 200 - - 25 رو 7 رو - ر

 اب طقف ثيعلا اي ولسا ال ايحاالا ' مه ل وغتبي ةبدك د وملعم ردا ثيح . ةض رغم
 ل
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 رمآلا .ءاطسبلا نم نيئالملا ؛ةريرشلا مهجخو مهارايتب نوفرجبي مخور لاومألا عمجب

 هاا 61 97 ا 1 | ا ' 5 5 1 1 ٠
 نإ

952 

 خيم ادرس دا هللو تاتكلا اذه

 يبامشلا يتم ىسوم يروخلا

 سك ذوثرالا نايرسلل ةقيشعب ةسينك نهاك

 قارعلا/ىرونين ةظفاحم

 ا/: ١

١5 



 لوألا حاحصإلا

 ناميلسل يذلا داشنالا ديشن -9

 لك بناج نكلو .ةريثك ةيملاع حارفأو ةديدغ ديشانأ هؤاد دي نايويلسل تناك دقن

 وه رخآ حرفو عوسي حيسملا يف ةايحلا ديشن وه ءساسأ رخآ ديشن هل ناك كلذ
 دوسيو ةريثكلا ديشانألا كلت طسوتي اذه هداشنا ديشن ناكو .ىلعألا بيبحلا حرف

 هيي العب كلملا ناميلس حار يلا حارفألاو ديشانألا كلت ةديدعلا حارفألا كيتاه

 هلي يلقو رمتلاب يلبس للعأ نأ ىلق.ق :تركتفا "لوقي اهيخ بكف امايأ اه

 تحت هولعفي ىح رشبلا يبل ريخلا وه ام ىرأ ىح ةقامحلاب ذخآ نأو ةمكحلاب

 يسفنل تسرع 07 يسفنل تينب .يلمع تمظعف .مهايح مايأ ةدم تاوامسلا

 .رمث عون لك نم اراجشأ اهيف تسرغو .سيدارفو تانج يسفنل تلمع .امورك
 فراوكبو اديع :عيبف .رحشلا يلا: سرافملا انه جزتملتا واين كلرو. قيسفلل :ةلمعغ
 اوناك نيذلا عيمج نم رك منغو رب ةينق اضيأ 8 تلناكو ..تيبلا:نادلو 58 ناكو

 .نادلبلاو كولملا تايصوصخو ابهذو ةضف اضيا يسفنل تعمجو .يلبق ميلشروأ ف

 تمظعف .تاديسو ةديس رشبلا ئب تامعنتو تاينغمو نينغم يسفنل تذختنا

 .يعم ٍيمكح اضيأ تيقبو .ميلشروأ يف يلبق اوناك يذلا عيمج نم رثكا تددزاو

 حرف يبلق نال .حرف لك نم يبلق عنما مل .امهنع هكسما مل يانيع هتهتشا امهمو

 يلا ةلطابلا ةرثعبملا حارفالاو ةعطقتملا راتوالاو ةنوزوملا ريغ ديشانالا يه هده لجا

 ديشانألا كلت ىلع مكح .(ريرمو ساق رابتعا دعب هنكلو .امايأ ناميلس امي للعت

 بعتلا ىلاو يادي اهتلمع ىلا يلامعأ لك ىلإ انأ تفتلا مث "هلوقب نالطبلاب اهلك
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 ؟اجإ) " سمشلا تحت ةعفنم الو حيرلا ضبقو لطاب كلا اذإف هلمع يف هتبعت يذلا
١ 

.)١١ 

 هتارسمو هديشانأ ىلعو هتاذ ىلع بلقني ميظعلا كلملا اذه انيأر ام اذإ بجع الف

 اا : ا ظ5ظ5 5 8 - 9 5
 ديشن ىف كلذ هل ناكف .ةقيمعلا هتاذ هب عبشي ةايحلل رجا ديشن دع هل ثحبيو

 353 ١س

 لم ىدلا فى أ 2 ىلا كم ؟ةنلا كلذ اسبر ب ةمممل 6-5-9-9 ىدلا انه دا 1 ام داشنالا

 - 5 تب 524 +٠١ 5 ا - 52

 َرهي اذه ديدحجلا ديشنلا حارف .دولخلا ناحلاو ةايحلا ةينوفمسب ءامسلاو ضرألا الميو
 ١ 534ط 54

 .اشاعنإ -طابلا هناسنا شعنيو ازه ناميلس نايك

 انوا ىلع ”س نورس هلاللا ب لا «باصضا ف 85 تاعاشبا ةليصح كييكنلا اده ءاج دقل
 24 ١ . 6 ه يت تك و 51 589 5 -

 هلك ضسالا ماتحن 9 "ل 1 3 اديدج كشتنلا كي حار ك«لدل . ناعم سشل

 7 أ ١ ل 0 3 7 اح 57 -
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 تاب دق اذإ :١7(. ١*اج) "هلك ناسنإلا وه اذه نأل .داياصو ظفحاو هللا قتا

 ؛ةيدسجلا هديشانا ف (ناميلس كلملا) هقافخإ دعب ناميلس كلملل بيبحلا حيسملا
2 2 

 .ةضئاف قافعالا 8 ةمسب 0 ةيح سقنلا 8 دراثيف ٠ !دلاوع ان هر ا!كيشند

 رخبتو اهاذلم كاوشاو ايندلا ديشانا ةلاحض زيزعلا يئراق اي تربتحخا اهف نالا اماو

 يح ملعت تسلا ؟كلبق نم ناميلس كلملا اهربتخا امك ءاهرابا فافجو اًهارسم
 ى ١

 يذلا نوسيدقلا هملعي ام ةعاسلا
 س١

 دسجلا ةوهش وه ملاعلا قام زك نأ" رهدلا .م

 - ا | | 5 لس ' 2 0 ساد ءاااس . - .

 هب ودع كلذك تربتحخا لهو ؟( :١7/15 ” وي ١١ هيا مضعتو ن ويعلا دوه و

 ؟بولقلا قف ةراققو ناذآلا قف ةفيترتك ضيسملا ع وسن ةوالجحو داشتالا ديشن
 34 - د سه - م ب 1 - ٠١

 ا/ ١



 كلملا ةمكحك قوف نم ةيوامس ةمكح وه زيزعلا ئراقلا اهيأ اقح هيلإ جاتحت ام نإ

 ةايحلل سيل كلذو .ناميلس داشنا ديشن (حيسملا عوسي ىلإ انيقي فرعتتل «ناميلس

 .اضيأ ةديتعلا ةايحلل لب بسحف ةرضاحلا

 ملاعلا تاحرصو ةركنملا دسجلا ديشانأ طسو ٍف وهو معانلا يقيسوملا هتوصو

 عدافضلا كلت قيقنو ةزشانلا تاوصألا كيتاه نع ناذالا دسب سيلا ؟ةجعزملا

 لعف امك اًماوهشو اهديشانأ ناتو رسكتو اهروبق نم سوفنلا صضفعتنت ايل فيك

 نامبإلا :سارجأ تنرو اَيوق افرع اهعماسم يف ليخنإلا ذيشن فرع ام اذإ ناميلس

 نات هنا مكل لوقأ قحلا" رك رق امك "نا كو ابذع 0 اهقامعأ يف ةبحماو

 (؟5: هوي)"نويحي نوعماسلاو هللا نبا توص تاومألا عمسي نيح نآلا يهو ةعاس

 نسفنلا ءابهتيأ حيسملا عوسي ىلاو ةيملاعلا ةسينكلا ايفا ناييلس ةذاشكنا ديكت لاف

 .رمخلا نم بيطأ بيبحلا حيسملا ةبحم نال همف تالبقب كلبقيل ةيرشبلا

 رمخلا نم بيطأ كبح نال همف تالبقب ينلبقيل -"

 قحالي عبس تالبق اهنكل هتبيبح نم كلملا اهيف عمطي ةدحاو ةلبق تسيل اهشإ لحا

 اران بهتلتو رو عطستو بح لعتشت ةئفادو ةراح تاللبق قحلاب يهف ءاطعي ةهشت

 ةذه انانثيلتس «تالابكتو دل. يك ةفايتخو لحفوثر هقييبح يق: يق ناميلس. .كلملا اهعضي

 ةقيشعو هتبيبح مفل خيسملا عوسي ةمكحلا ناطلسو مالسلا كلم تالبقل لاثم يه

 ىلوألا هتلبق هذه هسورع هافش بيبحلا حيسملا لّبقي ملأ وأ ؟نيسيدقلا ةسينك هبلق

 ةعبس يه «تالبق عبس اهمف ىلع عبطي ملأ ؟ةبيبح بيلصلاب هسفنل اهبطخ موي



 ردع اههتين نب ةمكحملا "هل وشب اهيلإ مشي ناميدس كلملا هال فيك" ؟5ليا اهرارسا

 تاذ ىه هذه ةتوحنملا ةعبسلا ةدمعألا تسيلفا ؟(5-١: ةمأ) "ةعبسلا اًكدمعأ
 يب 2

 نم واص امهدعب ةتسينح مف ىلع حيسملا 0” وسب ةمحح اهتعبط يلا عبسلا تاالبملا ّ .َ .ه أع ا 2 7 م ١ . | 0 ا

 اة ام دلدئام»و د , هوصعم د م“و ةحسد فبسلصلا ق هف اهلجا
 و ؟ و بل 32 2 - لل ب ع

 للا اهم ر 2 ر

 5 2 2 2 ش) ند 0 د علل كت قرطلا قرافم ىلإ تقلطنا ىلا ةسينكلا مف ىف ١| ؟ةيهتلم ارا ونأ ءسمللا تاللمَقلاو

 مف يف سيلا ؟ةيطاق ةنسلالاو سوىعشلاو مهلا مب انلاع تيا 5 وص لمخ

 دوف ه أ ول اهها ةفأ نم حدامتيو ابحو اان اهبلف 5 اعتشس اح اللا باب «لا ةسنئنكلا

 ءامهد ٠ اراتب حورلل 7 ريش اهعماج نمو اديغرف تح 306 اهمالفا نمو

 ىلا ةسينكلا ىه هده تاللبقلا تاذ ةبيبحلا تسيلا ؟ابعرم انخا مص ءعمسي اهئادهش
 5 ِي 0 --

 ' | ١ ا 5 35 0 0. 5-5
 .اريثك كلشي مالت و: بدلا كيمالث .ةلبتش . اك ه ةع ا ةراجح كم و اكو ةينامرك

 272 5: ور 521 0

 :35شا١) كنم وندي الف باعترالا نعو نيفاخغ الف ملظلا نع ةديعب نيتبثت ربلاب

 ١١ _؟١(؟

 مدلاب تارهطت دقو - هبذملا فوزخلا َدأرماو داحمألا تاذ ةبيبحلا ةسينكلا اهتيأ معن
١ 

 | ة. ال فيك .اسيدقت ةعبسلا بيلا تالئقب تسدقت. ؟ههطت ى.ل
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 ايبقللد ءر.راندخاو | : ادقأ « مى

 ةرابلا ةمألا لحدتل باوبألا اوحتفا "ءايعشا يال ليقك ايه ايوامس احتف بييحخلاو

 .(#-9:-785نشا) "املاس املاس هظفحت ءنكمملا يأرلا وذ ةنامألا ةظفاحلا

 ةيحورلا عبسلا تالبقلاب هذه ميرم ءارذعلا ظحت ملأ ؟ال ملو .حيسملا عوسي هنبا

 ةعاطلاو ةبحماو نامبإلاو ىبوطلاو ةسادقلا يه ىلاو سدقلا حورلا بهاومو ركبلا

 ةكلمم يف هذهك ءارذع ةيرشبلا تفلا لهو ؟ توسانلل توهاللا ةلبق اريحاو ةرسملاو

 اذ ايقويارط اةيرقبلل ءتيلعومر لب ماسلا قا كالملا ةكلخم رو نيحسو .رشنلا

 حورلا" تاملكلا هذه اذإ بسحت الفأ ؟انبر حيسملا عوسي اذه ءارذعلا ديلوك

 "ىعدي هللا نباو -سودق.كنم .دولوملا كلذل كللظت ىلعلا ةوقو كيلع لحي سدقلا

 ع . . ب 2 8

 "5افا ؟تاذلاب ءارذعلا صخش يو ةيناسنإلا مش ىلع هلل لوأ تاالبق (55 : ١ ول)

 بحلا ةروكابو ةراتخملا ةبيبحلا «ةيهلإلا ةيوامسلا تالبقلا هذهو ميرم ءارذعلا نوكت

 زكبلا'عارذعلاو ال. فيك . ؟حيسملا -عوسي :دسجتملا: يلزألا بتحلا .كايذل .كزألا ذنم

 ةداطصملا ةتبيبح و حيسملا ةيسينكل ساسالا ميمصتلاو لوالا جذومنلا يه هذه

 ؟مدلاب ةادتفملاو بحلاب

 ةدعاقو اه اجيفلوخلاو ةسينكلا ءانب“ يف اساسا اذكه ميرم ءارذعلا تناك نإف نالاو

 ىضتقم. اقايح ططختي نأ ةسينكلا ىلع بجوتي الفأ ءاهتيصخشل ءانبو قالطنا

 تاللبقلا تاذب مث نم ىظحتل «ديحما يوارذعلا ساسألاو هتمكحو سدكقلا حورلا



 ؟ناسنإلا نم مأ هللا نمأ ؟ضرألا نم مأ ءامسلا نمأ ؟لفسا نم مأ قوف نمأ ؟الايهفا

 الفأ ؟حيسملا دضو بذاكلا ودعلا نم مأ نيمألا حيسملا قداصلا بيبحلا نمأ

 فلغلا ءانباو بناحألا نيقشعتت تحر اذإ مالعف ؟ةفعاضم ةعبس تالبق كلذب

 ءارذعلا ةنبا اي حيسملل ءارذع ةفيفع ىنوكف ؟افهلت ةمومسملا مقالبقل نيفهلتتو

 تاللبق نيعبشتو نيوترت لب اقح بحلاب نيعبشتو ابح قحلاب نيوترتل ىراذعلاو

 لب «نيلبحلا ىلع ابلاغ نيصفقرتو يسفن اي امود نيقيرفلا نيب نيحجرعت مالع نكلو

 ال فيك ؟ىرخأ ةرم لطابلاو ةرم قحلا نيبحمت الأ ؟نيضيقنلا نيفرطلا أرط نيلبقتو
 اهلخاد حيسملا بيلص ؟اهجراخ رخآلا ليحنإلاو ةسينكلا لخاد ليحنإلا نيلبقت تناآاو

 ريش ةعيسلا كيبل لامعاو اهلخاد ةعبسلا ةسيكلا ناوسا ؟اهنجراج حيسملا يبلاصو

 حيسملا بيبحلا نيب فاكتعالا اذه بسحب الفأ :١9-5١(9 هزغ)اهجراخ

 ديعصلا ىلع مأ ىصخشلا ديعصلا ىلع كلذ ناك ءاوس ةرفاس ةنايخ ناطيشلاو

 ؟يسنكلا

 .اراث رأثن انتماركل لب ءانل ةجوزل ةنايح لمتحن ال ةاطح دعب نحنو انك نإف نآلاو

 2 . ةنايخ هتبيبح هتناخ ام اذإ ةريغ هتمارك ىلع راغي «ع وسي قلطملا ميركلا يرحلاب مكف
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 ءيالبقنا_لييؤملا ليف هيلع تنبلقناو ةثاغ/اييبحلا :دهغ تناخخ ام اذإ ارحه ةسينكلا

 الإو ؟اعوجر لوألا بيبحلا ىلإ عجرتو ةبوت اًتاساحب لك نع بتت مل نإ كلذو

 دنهعلا .مد بسجبو .هللا.نبا ساد .نم اقحتسم بسحي هنا نونظت رشا اباقع مكف"

 نيئلتمم نوكنل ةيدومعملاب ىلوألا ةلبقلا ذنم اعيمج نووعدم نحن اذإ 4-908١

 لازي ال يذلا كلذ عوسي حيسملا تالبقب نيس ركم قاثيملا يف نيتباث ةنامألاو ةفعلاب

 .هبح يف تبثن امدنع انلبقي وهف .هباتك ىفشو هليحنإ تاملكو همف تالبقب انلبقي

 .هلجتال م أتن امدنع «هتئيشم لمكن امدنع .همسال دبعتن امدنع «همالال دهشن امدنع

 توصب مصلا ناذآ حتفن امدنعو حيسملا رونب نايمعلا نويع ءيضن امدنعو ةسدقم

 نيناحما لوقع يذغن امدنعو حيسملا تاملكب سرخلا هاوفأ ملكن امدنعو حيسملا

 ةارعلا داسجأ وسكن امدنعو حيسملا ةايحب ىتوملا بولق شعنن امدنعو حيسملا ةمكحن

 ةافحلا مادقأا يذحن امدنعو حيسملا زبخب عايحلا نوطب عبشن امدنعو حيسملا ربب

 نكلو يبيض تالابقت ريشي نموا بيبح وب ىح نود رم ئراذعلاب ةايح ىقشأ ام الأ

 اهقالبقك" تاللبق نود نمو حيسملا ع وسيك يملا بيبح ريغ نم نهئاقش مظعا ام

 .ايحور يوري هنإف حيسملا يحورلا بيبحلا امأ ءايدسج يوري يدسجلا بيبحلا

 ها يقال

 للا

 لبقي هنإف حيسملا عوبسسي ولا تيبحلا نبأ ع ةئاذ لحال هتبيبح لبقي يدسمجلا

 امأ .ةخوخيشلاو ضرملا يق هتبيبح نع ىلختي يدسجملا بيبحلا .اًتقاذ لجال هتبيبح

3237 



 اناضنسا ايطحتو اقيولت ةيضوضيشلاو ضرملا يف هتبيبح قوطيف يحورلا بيبحلا

 حيسملا خوسي يحورلا بيلا انهأ فز وع له افايثو ةقيبح .كرتي قالسللا' ببيبطا

 حل

 اس 52 ميبحح ف سيب 0 0 هدي قيايودلا :بييبعا ةحن . امضقي تونا نآل |[ 6
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 ابيأ اذايلا ينيكو عيبا وسي سورا يبيح خيي .دسري ةلكلو ايديأ لصف

 .ايدم رس هي امهضعب 8 امهتبثيو

0 

 مئانك عيمج اي هتالبق ىلاو ىراذعلا تانبلا عيمج اي ءارذعلا ديلو بيبحلا اذه ىللإف
 ان | 5

 يعم بحلل نقدي مل ىناوللا عيمج اي هتالبق ل عاووسي ىلاو عبسلا انآ
 ا ٠ ١اس 3 | ”" جس

 .امعط بيبحلا تاللبقل الو

 ىراذعلا كتبحا كلذل قارهم نهد كما ةبيطلا كناهدا ةحئارل -*

 همت اهيق ذإ .ةبيبحلا بلقل ىفخلا يرسلا -اتفملا ىه ىلوألا بيبحلا ةلبق لحا

 ءاذقلا 3 كا بحلا يف رارسأ نم ريبكلا حيسملا بلق يف ام ىلع ةبيبحلا

 - ١ 0_ر - اس 7

 5 م ,. أ 0 7 1 ا ١ م ٍء . :

 بلق يف ةنوزخملا سافنالا قمعو روخبلا بحسو روطعلا حئاورو زونكلا مجح

 زياكمي امك بخلاو: قار فتقافسما اقاضيعبا اهتقشيتسا اه اذإ نحب دليلا .ببيبحلا

 . لل ؛ وهبَقلا نيب 0 ىتوم ا

 هتسادق لاهداو هبح سافنا مسحت و بيبحلاو بحجلا ةغل فررعت اهدحو ةبيبحلاف

 ىلع فقتو اَقيقد ارابتخا بيبحلا ةيصخش ربتخم بيجعلا بحلا اذه ءوض ىلعو

 اساسا هيف ىرتف ,ةتسالف كارينو هفطا وع قمع و هذ الامك وتو هتافص ةيعفاو

 اباذحنا هيلإ بذجنتف اهتيصخشل الماكتو اهتايححل ةياغو اهقالطنال ةدعاقو اهدوجول

 نفشكلا اذه لاو .ملعلاو ةفرعملا ز ونك عيمج رخدم هيف ىرت ثيح .ًاليصأ ًايتايح

 ا



 ةشطعتملا اهفطاوعل ءاوترالاو ةبهتلملا اهقاوشأل عبشلا ةبيبحلا ىرت قلطملا يهإلا
 كيتاه نم ح وفت يهو اروطعو احئاور م نم قشدنتستف (ةعئاججا اهراكفأل ةيافكلاو

 .ابايطاو اناهدا بيبحلا خف ةديجمل ا ةايحلا

 ةبيبحلا سفن تشعنأ ىلا ناهدالا كلتو حئاورلا هذه نوكت نأ ىسع ام «نكلو

 لاق ىلا ةيهلإلا ميلاعتلا ةحئار يهأ ؟اهتحئار ىلع تقافتساو 5207 تسطغؤو

 تازجعملا ةحئار امنأ مأ ؟(47: ا/وي) "اذهك طق ناسنإ ملكتي مل" اهنع سانلا

 سرخلاو نوعمسي مصلاو نورصبي يمعلا" اهيف راص لاو تاوقلاو تايالاو
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 تم) نورشبي نيكاسملاو نوموقي ىتوملو نورهطي صربلاو نوشمب جرعلاو نوقطني 7 1 3 , ١ ٍ - . 7 : ع | <. 5 تكف

 "5: ١ول) بيبحلا توهال نالعتساو يواردعلا هداليم ةخئار اهنأ مأ ؟5_ه: ١١

 همف 6 دجو الو ةيطحخ فرعي , هك هتايح ةسادقو هحالصو هرب-ةحئاز اهنأ. مأ 1

 هبلصو هرصعب تبكسلا دقو ةديحملا بيبحلا ناهدأ انأ مأ 975: 5طب١) "ركم

 ةهيركلا ةيواهلا حئاورو توملا ةناتن تدرط دقو ةيكذلا هتمايق ةحئار اهنأ مأ ؟ابيكس ِ 7 5 سر رأإ| تاسعا ديل يس دكا لاسم قولا اق#

1 5 ١ . 8 
 ١ ل 1 ع ع ٍَ 7 3 1 لن

 ةبيبحلا ناضحأ يف تقرها دق بيلصلاب اهنكلو ةروراق بيبحلا يف لزألا ذنم. ةنوزخم

 تنكس و اقارها 000

 بلق ناهداك مهلوقع ضاوحأو مكولق رصاعمو ارط سانلا ريراوق يف ناهذا نم لهف

 ال ىلاو بيلصلاب بحلا ناهداو ءادفلا حئاور اهإ امح ؟هلقع ةايحخ حورو

 ةمعنلا امأ يطعأ ىسومم سومانلا نأل" رشبلا ضراو ةكئالملا ءامس ْق .هّنبلا اهلا ليثم

 .مهاهدا رشبللو مهحئاور سانلل لجا :١(. ١وي) اراص حيسملا عونسيبف :قخلاو

 نم رشبلا ناهدا يه نيأو ؟ناسنإلا نبا حئاور نم سانلا حئاوز يه نيأ نكلو
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 ,حعبسسملا

١ 

1 
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 -بل امحا اماوعب د ؛ يصعم هي اه وج ةيلصا هناهذدا مثيلا ٠با .ةننهم ةيريع حعئاور
 يح 35 : 05 : * : 35 34 ٠ا0ر هد
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 ةش وشغم ةيض ع ةينهز نلناهذدا هه رشبلا ب لاهذدا امنيب (ءابيلصو ءالذق رشيلا
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 ضقت جرس - 0 ةيسنتحل هشه . 5 26 لن أ "مس مىف هأ ضدي كلن ص 2 | تلغح

 ١ سل لا 5 6 9 ا همم 2 مح  و٠زل

 فق -



 هئارذع عم دحتا دق حيسملاو ال فيك .ةيئادفلا ةيدسجتلا هتسايس ْق محرم ءارذعلا

 اذهو ءارذعلا عتمتت ال فيكف ؟اسودق الإ اهنم دلو دق لب ايتوسانو ايتوهال اداحتا

 روطعلاو ةيحلإلا ناهدالل دسجتلاب تسمأ دقو ةيكذلا حيسملا حئاورب يداحت الا ماقملا

 ١ راع يرلمسلا نينا اطيق و ةروراف ةيارألا

 اديسحت اهئاشحأ قف لغلا.تدسح دق تناك نإو اليلظت اهتللظ دق هللا ةوق' تناك

 نيملاعلا ءامسن يف ةيحلإلا تايوتسملا هذهو تتابو اداليم ليئونامع هللا حيسم تدلوو

 ةديدجلا ةيئاسناللو الاثمو ةدغاق ةّيدفملا ةعينكللو ةبّوطم. نييرشبلا تانب قو ةكرب

 تامازتلالاو ةيهلإلا تاموقملا هذه لكو اذإ فيكف .ةروصو اساسأ ةيرشبلا سفنلاو

 هروطعو ةقارهملا هناهداو ةيكذلا حيسملا حئاور لكب ءارذعلا ىضحت ال «ةيوامسلا

 يفو نوصلخي نيذلا ٍ ةيكذلا حيسملا ةحئار نمي سلوب لوسرلا لقي ملا !ةحاوفلا و هن كب 11|: هو هروب < ىلا 20 11 عا ل

 :١١ وكال) "تومل توم ةحئار كئلوألو ةايحل ةايح ةحئار ءالؤحل .نوكلهي نيذلا

01 

 ةيكذ ةحئار عوسي حيسملا يف تتاب دق نايئبلا يهو ةسينكلا تتناك نإ نآلاو

 لماكلا ساسألا يهو هل ةيكذ ةحئار ميرم ءارذعلا يسمت يرحلاب مكف اروطعو

 صخش يقو سلوب لوسرلا تاحيرصت بسحبو نيسيدقلل ىلا ةسينكلا لحجا ؟ناينبلل

 ءاوس دح ىلع رارشالاو نونمؤملا اهقشنتسي ةيكذلا حيسملا ةحئار يه ميرم ءارذعلا

 كئلوألو ريخألا مويلا يف ةيدسج ةايحلو نآلا ةيحور ةايح ةحئار ءالؤهل نوكتف

 .ريخألا مويلا يف ناث يدسج توملو نآلا يحور تووم ةحئار
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 رم تردحنا امدعب ةيكذلا حيسملا ةحئار ىرخألا ىه ةسينكلا نوكت ال فيكف اذا
 ١س -_ اج 3 7

 مه صور تاور نب ايسر ل رسما ويلي رولا رجلا ياجاال

 0 ذاذاق اعرب ل وسرلا بيتك دقو توما
 تك _

 ةيطخلا رع ةحبانل خسفتل َّشس ور اهيف تددب 7 , . ةماعلا ة:لا دئا 0

 ص 5-0 ١ اال - 5 5 5 0: لل

 متكسما نمو هل رفغت هاياطح مترفغ نم سدقلا حورلا اولبقا لاقو مهيف خفنو
 : 3 . ا 1 6 م

 ةريع يللا حاير اهيلع تبه دقو دا تككسفا ةايالعح

 سدقملا نوريملا سيلوا ؟ةيقن ةقارهم اناهداو ةديحمب حئاورو ةيكذ اروطع ءامسلا

 ىلع ةنيتملا ةلادلا ةيرطلا هتحسمو ةبيطلا هناهداو ةشعنملا هروطعو ةيكذلا هحئاورب

 ةلوقن اسيوي لومرلا .هبلإ رابقأ. يللا رمألا «ةيكاذلا .ببسملا تئاؤرب ةسينكلا عتق
 تن تك - 54 ع - 31 ا 53 هك - ا

 وكملعي نأ ىلإ مكب ةجحاح الو مكيف ةتباث هنم اهومتذخأ لا ةحسملاف متنا اماو'

 ايدك قتنيياو قح يهو ءيش لك نع اهنيع ةحسملا هذه مكملعت امك لب .دحا
 س١

 ١١ وي 5 1

 م

 يف كلذو ةيكذلا هحئاور ءارذعلاك ةسينكلا هتبيبح يكذلا حيسملا حنم دقل لجا

 كد 6 ,هتايحو هتمايق بيلصضو هبيلص تروم 6 هتوهال ءادفو هئادف توها

 هتسادق قح يف «هميلعت تازجعمو هتازجعم ميلعت ف ؛(هتوسان دوعصو هتوهال

 كلذو .الإ سيل امل ةمعنو ةسينكلا هتبيبحل هنم ةبحم هلك كلذو .هقح ةسادقو

 هذه ةلاحلاو نوكتسف الإو .وه هداحبأ باسحل لب يه اهداحبأ باسحل ال اهلغتستل

 تح 5 اهعقوي يذلا رمألا .اهصلخم داحماو اهيداف قوقحل ةقراس ةيزاهتنا ةيسنكا

 .ميظع هللا نم بضغ

 امك ةايحلا ةسادقو ربلا حئاور ةسينكلا نم قشنتسي مويلا ملاعلا دعي مل اذال نكلو

 احورو اليحنإو ةايح ةسينكلا لايذأ نم بكسنت ناهدالأ دعت مل اذال ؟سمألاب ناك

1/ 



 «بسحف ناسللاو ملقلاب ال ىدصتتل مويلا نامبإلا ةوق يه نيأ ؟سمألاب تناك امك

 ىلإ اهيف نمو (ةنيفسلا) ةسينكلا قرغي نأ داك يذلا داحلاإإلا جورل اضيأ مدلاب لب

 ضيرملا يفشتو عئاحجلا معطتو نايرعلا وسكت ىلا ةبحما ةوق يه نيأ ؟قامعألا

 نم نآلا 5 نيأ ؟اريثأتو ةداهشو ةايح «ليحبإلا نم نآلا نحن نيأ ؟ايحورو ًايدسج
 تظفتحا له ؟هتمكح روطعو بيلصلا ىلع هتبحم ناهداو حيسملا ةسادق حئاور

 ةيوبألا ديلاقتلاب تفتكا له ؟ةيبلقلا اهايح نود ةيتوهاللا اهتيلقعب مويلا ةسينكلا

 نود 0 ةيوبألا ةروراقلاب تفتكا اهنأ مأ 00 اها ليحنإلا نود ناي

 خفلا تاذ يف انعقو له «نذإ اذامف ؟ بدق 5 ةيلوسرلا ناهدالاو بايطالا

 نييقفودصو نييسيرف نم حورلا نود فرحلا ةدابعل انوقبس نيدلا هيف عقو يذلا

 ؟نييسدوريهو

 ايعشإ يبنلا ناسل ىلعو ديدج نم اه برلا تاراذنإ مويلا ةسينكلا عمستلف الإو
 تيبر .ملكت دق برلا نال ضرألا اهتيأ يغصاو تاوامسلا اهتيأ يعمسا" ةلئاقلا

 امأ ؛هبحاص دودم رامحلاو هيناق فرعي روثلا .ىلع اوصعف مه امأ 55 نين

 نم ميقس بلقلا لك .ضيرم سأرلا لك .مهفي الف يبعش .فرعي الف ليئارسإ

 ملو رصعُت م رو سي اي ام

 تاقرحم نم تمختأ .برلا لوقي مكحئابذ ةرثك يل اذال .تيزب نيلت حلو بطعت

 نوتأت اودوعت ال .رسا ام سويتو نافرخو لوجع مدبو تانمسم محشو شابك

 تمل دف ويت اهابعتلاوب زهدشلا سار ., لك ةدهركم_ وع» روحبلا .ةلظاب ةماقت
 يلع تراص يسفن اهتضغب مكدايعأو مكروهش سوؤر .فاكتعالاو مثإلا قيطأ

 ال «ةالصلا مترثك ناو مكنع يع رتسا مكيديأ نوطسبت نيحف ةيلمش كتللخ الفن

 :١__١5(. ١شا) " امد ةنالم مكيديأ .عمجا

 ل



 دسألا ةرحبز نمو بضغي موي فورخلا بضغ نم مويلا ةسينك اي اذإ رفملا نيأ ىلإف

 1 1 ا : حا 9 يل ]0 7 2

 راغصلاو: مكيف رابكلا ةسيئكلا ءاضعأ ,عيمج اي. اوبوتتا مل نإ. اقح. ؟رآري. خوي
 0 34 : 5 اء 0 , َ : ١

 متنا 5 ةمارك لجا نمو متنا مكصالخ لجا نمف كلذ .نوكلق مكعيمجف

 .رشلا لعف نع اوفك .نئييع مامأ نم مكلاعفأ رش اولزعاو اوقنت اولستغا" لوقي

 شأ) ةلمرألل اوماح .ميتيلل اوضقا .مولظملا اوفصنا .قحلا اوبلطاو .ريخلا لعف اوملعت

 حلثلاك ضيبت زمرقلاك مكاياطخ تناك نإ" طقف ذئنيحو ذئنيح ١ :١721١(.
 أ 228 نيب 2#

 بلقلا ةبوتب لجأ :١8(. ١شا) "فوصلاك ريصت يدودلاك ءارمح تناك ناو

 0 2 و هيلستل ىلع ا بل 3 رارسال اباوب ا ةرامكتاو و لإ د وقت بيليقلا ناَهدألا ١» تناسنتو نا سألا تانآنو بيت زا و

 4 مرشاو ةياومرلا اهيتذاف ل يع سلملا ع وزلا تتاحتلاو حاير هريراوتلا نع

 اب «ةيئادفلا ةيدسجتلا اهقامعأ نم ناهدألا بكسنتف ةيعيبلا اهينانق نم روطعلا

 اك ىلع حيسملا عوسي سأر «يمادلا سأرلا كايذ نم ةقيمعلا ةيلزألا ةايحلا بكسنت
 ب - 3 ١٠ ال 3 ٠ 0 324 ١

 .ةهدحتملا هلسج+ ءاضعاو ةتباثلا ههحجج و تارريعش

 ىرادعلا ةليلس اي ىلوسرلا نرقلا ىلاو ءاردعلا ةئبا اي ةيوارذعلا ةروراقلا ىلإ الا

 سافنأ يثو اقارهم انهد ةيلدحجاك هيمدق ئطوم دنعو ةيكذ ةحئار حيسملل ينوكتل
 .اسدقم انوريم و اصلاخ انيدرانو ايك ذ ارطع سانلاو هللا

 رك اذن .كب حرفنو جهتبن هلاجح ىلإ كالملا ينلخدأ .يرجنف كئارو ينبذجا - ؛

 كنوبحي قحاب رمخلا نم رثكأ كبح

 ع



 تحار لاو ةكرابملا ءارذعلاو ةيوامسلا ةيناسنإلاو ةديدحلا ةقيلخلا ةبلط يه هذه

 ثيح محل تيب ىلإ ةرات .دسجتلاب ايعيبطو ايهلإ اباذحت هدفا © 0 دسم . هيد هايج اج طف كيحلا ' نادم هللا [| :يكتجنت

 بيلصلا ىلإ ةرات ءسدوريه نم بورهلا ثيح رصم ىلإ ةراتو دسجتلاو ةدالولا

 ةبلغلا ثيح .ةمايقلا ىلإ ىرخأ..ةزاثو «ةيرابضلا كزاعملاو ةنحاطلا بورحلا ثيح

 ايلعلا ةسينكلا بئارمو كلملا ثيح ءاححسلا ىلإ

 بيجيحلا هيو. ظنت ىعف ' ةراتخملا ةيبينكلاو .فللذك ةيرشبلا_ سفنلا ةبلظ. انتإ لجعا

 ةرابلا سفنلا ةيئمأ هذه.تسيلفأ .ريرشلا رضاحلا ملاعلاو دسحلا ةايح نم تلم امدعب

 ربلا ضرا يف .اهسرغيلو ةيطخلا ضرا نم هنيميب اهعلتقيل حيسملا خرصتست يهو

 ةقارهملا ناهدالأ' حئاور. تقشنتساو تالبقلا ةوالح تقاذ دقو ال فيك ؟ةايحلاو

 تاققتتسم < ى.:ءاقبلا .كلاذإ اهسفن ق.ارحم لفأ ؟ةحاّوفلا ةبيطلا روطعلا تمسنتو

 خارصبو الكف دجسش ال“ فك ؟ميحجلا ١- ةناتنو توملا حئاور ثيح ,ةئيطخلا

 ةيدوبعلا ضرا“نم عالقنإلاو خفلا نم تالفنالاو ةملظلا قامعأ نم جورخلل

 بيبحلل لوقت يهو: ررحتلاو صالخلا اذه لك نع ةزجاع اهسفن ىرت يهو ةسصلا
 ؟"يرجنف كئاوذ ئبذجا"

 قامعأو ناطيشلا لقاعم نم 0 ةيرشبلا سفنلا بذجي نأ عيطتسي نم هنال معن

 رصنذخ وبن يبسو :نوعرف ةيدوبع نم لب «دسجلا ناطلسو ملاعلا ةوقو تامللا

 هبيلصب حيسملا حبذي ملوأ ؟حيسملا عوسي راهقلا دحاولا ىوس نبيردجلا ةروكو

 يحب نأ ردقي نم: لب ؟فارخللا .تلفنتل اهيكف خسفي حلاص عاركو ءاسملا بائذ

 ةمايقلا وه انأ" لئاقلا كاذ' ىّوُس توملاو روبقلا نوطب يف ةرثعبملا ةسبايلا ماظعلا



 ديدحلا| عطقو ةحرشملا ةايحلا رصانع عمجي نأ عيطتسي نمو 00 ١ ١ ويو دبالا ىلإ

 ىهلإلا بحلا سيطانغم ىوس نمزلاو خيراتلا تاتش فو كانهو انه ةرثعبملا ةدرابلا

 ؟'"عيمجلا يلإ بذجا ضرألا نع تعفترا نإ لئاقلا عوسي حوبذملا ٠  1117ماا هن 5 2. ٠ 1

 ةسدقم ابولقو ةنيل ةديدج اسوفن ةبلصلا ةيرشبلا يف قلخي نأ عيطتسي نم لحا

 2 فادهاو ةزاادتوم تاداراو ةليبن فطاوعو ةيح رئامضو هرينتسم الوقعو

 ؟حيسملا " ويسب «تارومآلا نءيب يىححاو حي رجلا دولا كايذ ىاوس ( ةديجب تايوامسلا

 - 5 1 5 . 0 5 505 1 8 0 ع ع
 ةئيطخلا نم دسجتلاب«ءارذعلا صخش يو انتناستا ويس حيسملا بذدحي ما وا

 وأ ؟تايوامسلاو ءامسلا يف هللا دالوأ دحب ةيرح ىلإ كالحلاو ةنونيدلا نم لب توملاو

 ىلإ ناطيشلاو ةنعللا ثيح «ةرومعو مودس صضرا نم هجرخيو اطول بدجبي م

 نم هحجرخيو احون بيبحلا حيسملا بذجي ملأ ؟نامألاو مالسلا نطوم ةيلاعلا لابجلا

 ؟صالخلاو ةاجنلا كلف لخاد هلهاو هيلع قلغيو هايملا قامعأو نافوطلاو توملا بلق

 اهلعجيو بجلا لفاساو ةئيطخلا قامعأ نم ةيلدحملا ميرم بيبحلا اذه بذحي ملأ وأ

 ربقلاو بيلصلا تح ناكم لك ىلإ لب بسحف ناعم تيب ىلإ سيل «هءارو يرحت

 «نونحلا بألا بدذجي ملأ وأ ؟نيسيدقلا نطوم ل ءامسلا ىلإ ىلاتلابو ةمايقلاو

 صقرت رارشألاو ىعرت ريزانخلا ثيح «ةديعبلا ةروكلا نم فعضألاو رغصألا نبالا

 ع ع 1 5 1 0 و 06

 ملأ وأ ؟ثاريملاو ةماركلاو عبشلا ثيح هتيب ىلإ هب ٍتأيو لكأي بونرخلا ثيحو

 ةهارتلا ةايح ىللإ ءاشترالاو عماطملاو ملظلا ةايح .مم راشعلا اكز حيسملا بذجب
 ١اس 1 2 1

 صل هبيلص ءادفو هبح ةقاطب 0 ف حيسملا تلح م وأ ؟دحملاو صااللخلاو ةعانقلاو

 ةئيطخلا بيلص نم هب ٍنتأيو ناطيشلا ةضبق نم هعزتنيو ةئيطخلا يديأ نم نيميلا

 لؤاش ؛هسدق عرذأب عوسي برلا بذجي ملأ لق لب ؟ةايحلاو ربلا بيلص ىلإ توملاو
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 ةيسيرفلا ةايحلا نم لب بلصتلاو دانعلا نمو درمتلاو نايصعل | نم يسوسرطلا

 نم الدب ةثجلجلا قيرط يف ريسلاو ميلستلاو ةعاطلا قيرط ىلإ هب نأيو تمرتلاو

 ؟قشمد قي

 توملا نم 27 هئادف ناطلسو هبح ةوقب بذجي لازي الو هيلإ بذج حيسملا لجا

 لطابلا نم رئامضو رونلا ىلإ مالظلا نم ًالوقعو ربلا ىلإ مثإلا نم ًابولقو ةايحلا ىلإ
 ةسادقلا رون ىلإ ةوهشلا ران نم اذايحاو ةوَقلا ىلإ فعضلا نم تاداراو قحلا ىلإ

 .ةيحضتلا ىلإ ةينانألا نم لب

 ملأ ؟اوتأ نيأ نمو هللا شرع مامأ نيفقاولا ضيبلا بايثلاب نولبرستملا ءالؤه نمف الإو
 كلذ لجا نم".فورخلا مد يف مهءايث اوضيبو اولسغ دقو ةميظعلا ةقيضلا نم اوتأي

 .مهقوف لحي شرعلا ىلع سلاجلاو هلكيه ف اراو اليل هنومدخي هللا شرع مامأ مه
 نال . رحلا نم ءيش الو سمشلا مهيلع عقت نلو دعب اوشطعي نلو دعب اوعوجي نل

 لك هللا حسمبو ةيح ءام عيباني ىلإ مهداتقيو مهاعري شرعلا طسو يف يذلا فورخلا

 ١" "ا - الٌةر) "وفويع نم ةعمد

 زه :بيلصلاب انوه «توملا يح عوسي كبحا نم اي زيزعلا يئراق اي تنأ له نآلاو

 ىلإ ةميظعلا ةقيضلا نم هئادف عرذاو هبح لابحب عوسي مكهذج نيذلا نيب دحاو تنأ

 تضيبو كبايث تلسغ دق له ؟هللا ءانبأ ةيرحو ةيدبألا ةحارلا ثيح ءامسلا

 ةداهشلا يفو امود ةدابعلاو ةالصلا يف هءارو يرحتو نآلا نمو حيسملا مدب كتايح

 ضيبألا هشرع مامأ مويلا كلذ يف فقت يكل ارهاط ايقن فرصتلا لو نما ةيدخاو

 هراونأب ءيضتستو هعيباني نم يوترتو هليحبإ مالك نم عبشتأ ؟ادجمم ًاسيدق يمادلا

 الو شرعلا مامأ ءامسلا يف كاذنآ عوجت ال يكل .هناهداب نهدتتو هروطع سفنتتو
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 جب لكلا تيدا دق لهو ؟ةيوقلا ل ل ل ا

 ؟الوخد قحلاو حورلاب

 دبا كر ”دييف تلال دع ناك قرر علا يرش يبأ نكي نك ف

 ئراقلا اهيأ ملعاف و «كتيناسنإو كتايح يه ةبوطمو كتوعد يه ةكرابمو

 57-2 اكاله كنإف «حلاصتت بيبحلا بيلصب هللا عم ةحلاصمو بتت مل نإ «زيزعلا

 : ١ور)" مهمثإو سانلا روجف عيمج ىلع ءامسلا نم نلعم هللا بضغ نال "كلهتس

 شرع مامأ اقالطإ ةفقاو نياسيدقلا ةسينكا .ةراتحملا ةيح ورلا ةسينكلا نأ ريغ .( ١

 .سيطانغملاب يدل .باذحنا -بولضملا ةبحت تيذجنا دق اقوكل كلذو ءامسلا قف هللا

 ىلإ نكلو .نيمألا اهبيبح ءارو ةبراهلا ةبيبحلا يرحب امك هءارو يرحت مث نم تحارف

 تومي ثيح ىلإ سيلأ ؟روسنلا عمتجت كانه ةثحلا نوكت ثيح ىلإ سيلأ ؟ىرت اي نيأ

 تاير نقرب بيع لهو ؟ةبشح ىلع ارا ةبيبحلا لجا نم بيبحلا

 نم وه تام امدعب عوسي اهبيبح لجا نم ةوهشلاو ةئيطخلاو ملاعلا نع ةييدكلا

 نيب امو عوسي حيسملا وه دسجتم هلا نيب ام ؤفاكت يأو 00 نايم ايلا
 ع

 قلاخلا نيبو ئمزلاو يلزألا نيب لداعت نم لهو ؟ةيحضتلاو توملا ف ةسينكلا
_ 

 ؟د ود اللا دودحا نيبو ميثألاو رابلا نيبو قولحملاو

 اهلك ةسينكلا تايحضت مجح لداعت ىلزألا حيسملا مد نم هدحاو مد ةرطق نأ 15

 ةدحاو ةعمدو ةسينكلا اياطخ لك يطغت حيسملا مد نم ةرطق نال ءاهعيمج ةيرشبلاو
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 ضيبت زمرقلاك مكاياطخ تناك نإ "بوتكم وه امك اهماثآ لك لسغت هينيع نم

 :١8(. ١شا)' فوصلاك ريصت يدودلاكو جلثلاك

 اهبيبح لجا نم توملا لب عومدلاو مالالا لمحتت ةيدسجلا ةبيبحلا تناك نإ نالاو

 دقو يحورلا اهبيبح لجا نم لمحتت نأ ةسينكلا ىلع ىرحألاب مكف .يدسملا

 يادي الو ميقت الور رت تزل ةيالسلا ةييبلا باك ضارب يلوم قا دعناب

 ةمات ةلزعو ةديعب ةولخ يف هيلإ اهعامتجاو اهبيبح ءارو اهيرحو امباذحباب الإ لاب

 يوترتو ده نأ ةسينكلا ردقت فيكف «بيبحلا ةلزعو بحلا ةولخ يه «ةريثمو

 ةسدقم ةولخ يف هعم لخدتو اباذتا :بينحلا بدت ل نإ ءابلق نئمطتو' عبشتو

 ءاطوتضلاو ةريرشلا» نوويعلا ةكضر نع ةقيغب. كانه. لجأ:.:ةبيهر. .هبنكلا :ق“ ةلزعو

 اهبيبح عم ةسينكلا لحدت «هئباخمو كلملا لاجح ثيح ةيدسجلا تاقحالملاو ةيملاعلا

 ثيحو ءودهلاو نوكسلا ثيح «؛ةسدقم ةولخ و ةقيمع بح ةكرش ف عوسي

 يف كانه لجا .هتغلو بحلا رارسأ ليخنإلا يف هنم ةسينكلا ملعتتل ءاقنلاو بحلا

 اهبيبح بلق يف ةبيبحلا رهصنت ةقيمعلا هتولخو ةيكلملا هئباخمو ةيثوهاللا هلاجح

 ببشا يلع تاتا دست نابت اقاط_ نع بودت يانج قود راهصلا

 تنبلا ةسينكلا يقتلت ءادفلا لقاعم رتسو توهاللا رخص ئجحاحم يف كانه معن

 بيرق حور نم قيلجمتفردي مالا ار ذعلا تقتلا امك حيسملا عوسي سودقلا ليئونامعب

 يلعلا نباو اسودق هلل انبا ليحنإلاب لاعلل هدلتل هتملك حورلاب دسحبو هتوقب للظتو

 يف حيسملا روصتي نأ ىلإ مكيف ضّحخمتأ نإ" لوقي سلوب لوسرلاو ال فيك .ىعدي
 ركست ال فيكف ؟"هماظعو همحل نم همسج ءاضعأ نحن" كلذك هلوقو "مكبولق
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 ةيح ةّيبح ةكرش يف هعم تلحد دقو هذه ةقّتعملا ةيلزألا اهبيبح ةرمخب اذإ ةبيبحلا

 :. يف تسطغ امدعب ارامغنا حرفلاو مالسلاب رمغنت ال فيك لب ؟ةسدقم ةيوامس ةلزعو

 ه-+: ؟”الزح) اهسأر ةمق ىلإ لب بسحف نيبعكلا ىلإ ال .يئاصلا حيسملا بح رحب

 هرت مم ام "لوقلاب ايفتكم هفصو نع سلوب لوسرلا تح زجع يذلا حرفلا كلذ ؟(

 اياد نويسيدقلا بذذحلا .كلت لقافلا ردس لاو هذه رخضلا عجبا لإ .معت

 بيبحلا اونياع يرشبلا لوهجملا ءاروو يدسجلا راتسلا ءارو كانهو ءانيصحت اونصحتو
 .لامكلاو لامجلاو ةايحلاو بحلا هيف اوأرف ىقبألاو ىلعألا

 ةديعسو انبر لسر اي مكتّياع مكل ةكرابمو انهلإ وسيدق اي مكعدخم مكل ًائينهف الأ
 ةسدقمو انكيلم وبهرتم اي مكعماوص مكل ةليمجو انبيبح ءادهش اي مكبيدارس مكل

 ةحوتفملاو اهبناوج ةلفقملا مكعداخم مكل ةبيجعو انتسينك ءابآ اي مكبتاكم مكل

 كلت هلقاعم رتس فو هذه كلملا لاجح يفف .انيدافو انإ دابع عيمج اي اهفوقس

 اولازت الو متينغأ اهيف ذإ .نيحبار اراخت اهب مترصو بيبحلاو بحلا زونك اعيمج متكلم

 يه يلا عماوصلا ٍثو .بويجلا ءارقف متناو بيبحلاو بحلا ةعاضبب ةنوكسملا نونغت

 بحلا يف ءاقتع مكبولق رتك نم نوجرخُت نيرهام اباَتك مترص دق عماوص ةقيقحلاب

 يماسلا بحلاو يقابلا بهذلا نورطمت اظاَعو سدقلا حورلاب متيسمأو لب« اددجو

 نومركملا ءاينغألا مكنإ نوبوبحما نوسيدقلا اهيأ 18 .ءارقفلاو رقفلا ناضحأ يف

 مكحاورأ ةباحس مامأف .نوبذجنملا ذيمالتلاو نوجّوتملا كولملاو نولجبملا ءارمألاو

 رارسأ ىلإ لب بولقلا فهلتت مكلقاعم رتسو مكر وخص ئجاحم ىلاو سوؤرلا نحن

 .سوفنلا بذجنت مكبيبح لامجو مكّبح



 انبر لسر ءافلخخ عيمج اي ةيغابلا ةبلاصلا ميلشروأ بلق يف يهو لسرلا ةيلع ىلإف
 نيعبرتملا عيمج اي بيبحلا ليبس يف داهشتسالاو توملا بيدارس ىلاو حيسملا عوسي

 ءابآلا لقاعم ىلاو .ضرألا ءارقف عومدو مدو ةسرطغلا شورع «شورعلا ىلع

 ىلاو .لاحوألا يف نيسمغنملاو تاقرطلا يف نيدرشملا عيمج اي نيسيدقلا نوصحو

 ىلإ لب «مالظلاو ليللا ىراكس عيمج اي ل بيبحلا ةرمخحو ءايقتألا عماوص

 بارشو بحلا عنصمو رمخلا ةرصعم ثيح بيلصلا يف ايلعلا بيبحلا سداقم

 تاولخلا يلاعأ يف كانه لجا .تاضفخنملاو نايدولا ةسينك اي ءامركلا نيسيدقلا

 اهيأ كب جهتبن ةيئادفلا ةيبحلا رصاعملاو ةيوامسلا رومخلاو ةيهلإلا موركلا ثيح

 .رمخلا نم رثكا كبح ركذنو بيبحلا

 كتايبلس يف دسملا اهيأ كل ليوو كليلاضأ يف ريرشلا ملاعلا اهيأ كل ابت الأ
 شغ مكنيزاوم نال «كاذو اذه يف لماعلا ناطيشلا اهيأ كل يزحو كتاحامجو

 متنأ اهو ؟رارشأ متناو تاحلاصلا اولمعت نأ نوردقت فيكف .لطاب مكسيياقمو

 لب «ةمتعملا مكريخاومو ةءوبؤملا مكتاناح يف ىراكسلا عيمج نولجبتو نودجمت

 ةلطابلا داحمألاو ةضفلاو بهذلا يبحم نوهلؤتو تاوهشلاو روجفلا ىراكس

 مفوسلجت و قانعألا قوف مدلا كفسو ملظلا ىراكس نوعفرت لب «ةفيزملا تاماركلاو

 كنلوأ «لبازملا ىلإو نونيمت مكنكلو .شورعلا قوف اماكحو فاتكألا قوف ءامظع

 هئادف رمحو هتسادق رهف نم اووتريو بولصملا حيسملا ةبحمب الإ اوركسي نأ اوبأ نيذلا
 .هنامر فالس نم ةلامثلا تح اوبرشيو لب

 نباو ناسنإلا مد ىراكس عيمج اي كلذك سيلأ ؟انهلإ يسيدق عيمج اي كلذك سيلأ

 هنا حيسملا نع اولاق نيذلا نال ؟بجع كلذ يف لهو ؟نيبلاصلاو نيملاظلا ناسنإلا
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 نع اولاق ناو ؟هيسيدقو هئانبأ نع هنولوقي يذلا ام ىرت «نيطايشلا جرخي لوبزلعبب
 لتخم وهو هلقع نع جرح هنا" ةدسجتملاو ةقلطملا ةيهلإلا ةمكحلا وهو حيسملا ديسلا

 نأ"  ةدعب نم هئانبأ نع نولوقي ال فيكف ."هبح يف ارانو هميلعت ف اراح ناك“ ةنأل

 ١7(., :5عا) "وكان اوئلتما دقو فراك مه سانلا ءالؤه

 مل نإو «ةلامثلا ىح همد ةرمح اوستحا امدعب مهديس بحب ىراكس نوسيدقلا ًاقح

 عييت لفسبا نيب سيل ادع مهركمو .:ذلصأا نيسينتي ارشيل فإن كلذك اينركي

 يف بيلصلا لقعم ثيح قوف نم وه لب تاعقنتسملا ف ناطيشلا لقاعم

 هينبتف بيبحلا حيسملا ةرمخ اماو امده ناسنإلا مدق ناطيشلا ةرمح .تايوامسلا

 عضتف حيسملا ةرمح اماو اعزن ناسنإلا نع ةماركلا بوث عرنت ناطيشلا ةرمح .اناينب

 اماو اقنخ ةحيبقلا ةوهشلا حورب ناسنإلا قنخت ناطيشلا ةرمح .ةسادقلا بوث هيلع

 حالصلاو ربلاو ةراهطلا ةوهش «ةحلاصلا ةوهشلا حورب ناسنإلا يحتف حيسملا ةرمح

 ا

 لهف ؟نيبهذت سرع يأ ىلاو كترمح يه امو يسفن اي كبيبح وه نمف نآلاو

 يه كترمح لهو ؟بلاصلا ناطيشلا مأ بولصملا عوسي وه نيقيلاو قحلاب كبيبح
 .حالص .فطل .ةانأ لوط .حرف .مالس .ةبحم" يه ىلاو ةيحورلا بيبحلا تاراصع

 ّىلاو ةيدسجلا ناطيشلا تاراصع اهإ مأ .(58 :هلغ) "ففعت .ةعادو .ناميل

 طحخس.ةريغ .ماصخ .ةوادع .رحس .ناثوأ ةدابع .ةراعد .ةساحب .ةراهع .نز"يه

 كسرع لهو ؟(١5١-9١ :هلغ) "رطب .ركس .لتق .دسح .ةعدب .قاقش .برحت

 صقر سرع هنا مأ ءبولصم تاراصعو رمح ضاوحأو ءامدو عومد سرع وه مويلا

 كقشعي ال اذإ فيكف ؟ةيناطيش تاراصعو رمح تانازحو ةيدوريهو يسيدوريه
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 ةليباتنا ةرمحو ايح ابيبح اذكه مهل ترص دقو عوسي بيبحلا اهيأ قحلاب نوسيدقلا

 ىلإ كتبحم ةوقب مهتبذج دقو كنوبحي ال فيك ؟ ادجمم اكرابم اسرعو ةقتعم

 ةعمال ةبحما يف اموحن اهيف اوتابو ديحم تاوامسلا يف توكلمو ةديدج ةيجيتارتس

 ؟ةعطاس ربلا يف اسومهو ةئيضم قحلا يف ارامقأو

 ءارعألاب عمر ديس: !وداصحنق نيرذلا سيلا. 6اقحح حيا ءارو»نوباةجتملا اذ مه نمف

 دق نيذلا مه سيلأ ؟ملاعلل مهو مهل ملاعلا بلص دق نيذلا سيلأ ؟بيبحلا حيسملا ف

 دق نيذلا مه سميلأ ؟ٌاحخدم مقيضلا . ةيبابلامو اكلشم رعولا قيرطلا ممل اوراتخا

 دق نيذلا مه سيلأ ؟ءاسنلا عم اوسجنتي مل نيذلاو ةميظعلا ةقيضلا نم اوجرخ

 حون عم كلفلا اولخد نيذلا مه سيلأ ؟ةرومعو مودس نم طول عم اوجرخ
 دقو ةيرهدلا ةرخصلا كيتامب اومتحا نيذلا مه سيلأ ؟نافوطلا جاومأ اوبكرو

 ؟بولصملا عوسي ىلإ نيبذجنملل القعمو ًالبج تسمأ

 مهيف بحلا ةيبذاج نال ءادهشو ادويه كلذب هل اوراصو ةبحما طابرب هب اودحما لب

 فيك ؟ًالطاب لب ًاقح سيل هنوبحي نيذلا نم ريثكلا دجوي امفا ,قحلا ةبحمو ةبحلا قحب
 77: 5وي) دئابلا زبخلا لجا نم فالآلا هبحت ملأ وأ ؟هنم وه نم بحي ملاعلاو ال

 يملاع زكرم لحأل ةفيزم ةيئاير ةبحم نينس ثالث يطويرخسالا هبحي ملأ وأ 307

 وه امك ضام ناسنإلا نبا" لوقلاب ليولا عوسي برلا هاطعأ يبلاتلابو ؟ناف بهذو
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 ناك .ناسنإلا نبا ملسي هدي ىلع يذلا ناسنإلا كلذل ليولا نكلو «هنع بوتكم

 ؟(١5 :١ة؛رم) "دلوي م ول ناسنإلا كلذل اريح

 ةعفتمو اضرغ لب ةبحم سيل حيسملا ىلإ نوبستني نمت نيثالملا لب فالآلا لاّزت ال لجا

 سايبر رت اس رن ران ايو حا اطل كلو طابو رود لينا او

 ِتنأو 1( :ا١وي؟9 سيفي رث ويد ايو ؟(١ 1 ين 1) ساكميد اي كلذك بلا .ةلودل

 ةبش ىلإ مهلكش نوريغم نوركام ةبذك لسر ءالؤه لثم سيلفأ ؟يزحج اي رخآلا

 هءادعأ لب قحلاب حيسملل ءابحأ اوسيل نذإ ءالؤهف ؟(1١-١١5: وك'7) حيسملا لسر

 اهيف اوتابف رخآ عضوم نمو ةسلخ فارخلا ةريضح اولحدو فوفصلا ىلإ اوتأ دقو

 صيمقبو سدع ةلكأب هنوعيبي مه اهو .ةعداو نالمح بوثب ةفطاخ اباثذ مهتليل

 عال هه. ةريتكرتس ع غراي ..نمخعو ةضفلا .:ن الغ و :يقذ :نف٠ناسلتاف يراعنش
 لو 0 5 7 35 هد ٠ ل ٠ 5 ٠ ىت *ج

 أ 5 - * | و 0 524

 ٠ رللا 0 5 5 ه ملا و 56 ١

 تت ب 7 4 حار رخخآلا وهف سرطب لوسرلا اماو ١8-١13(. :*”يف) "تايضرألا يف نوركتفي

 <نيب هلا هللا ةيعر اوعرا" ل هقيف ةلع اجا ا عاقل ةينع م ةريكلا ل
 م >5 يح نخب 0 9 ل/ ر بوو و ل نم م 0 ةبعم نم ةمهن ر ع

َ# 

 ىلع د همسي 58 الو طاشتم اب سف >ب 1 ال٠ ايم الاب اب را طضا :بع ال ءاراظن
 ير 5 2 نك 22“ ه7 رد زر - ٠ ل“ رو 2

 ال ىذلا دحملا ملك" نءولاتت ةايعدلا ستق هظ نمو ةيع لل ةلثمأ ٠يرئاص اب ةبصنالا
 و اس 534 24 األ .ه سى“ و  ةةطحا - 7 يل رو يت “ .٠

 ٍنذلا لوفرتح هاعرلاو لومي زم كيمزاتلا مه ءالؤه لجا 0 1 دصب ١ ىلبي :«:نللا ن ىف تل" ةاع.لا ل.ل لا لمذا الل ٠ هل 1

 قحلاب حيسملل مهوولقب اوبذجني ملو العف مهتاوذ يف ةئيطخلا ةبحم لب الصأ حيسملا
 5254 5 < - . ب٠
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 هدل ئمزلا م ويلا معن لوبحيف هافطت لضصابلاو ضرغلا حورب هيلع اولفطت لب ةبحماو 201 + 1 000 وه “ل مام- || 9 :ا :
 3و

 ا



 ءالؤه .("5: ١هوك١١) "تومن ادغ اننأل برشنو لكأنل" لوقي مهاح ناسلو

 اوسمأو :ةضتقفب..هليحنإ ىلع نورمآتيو ةلبقب ناسنإلا نبا نوملسي اذوهيك باحصألا

 .رمث الب ةيفيرخ راجشأ اهضرأ يفو حايرلا اهلمحت ءام الب مويغ ةسينكلا ءاوجأ يف

 اهاماقم ءامس يفو مهيرخب ةدبزم ةحئاه رحب جاومأ اهيداونو اهتارمتؤمو اهسلاحب فو

 ىلإ مالظلا ماتق اهل اظوفحم ةهئات اموحب موقلا ءالؤه تاب ءاهتدعصاو اهتايوتسم ةعفرو

 "دبألا )يه١: ١18-1١(.

 حورلاب بيبحلا حيسملا نوبحي نيذلا ةئف نمأ ؟سفنلا اهتيا تنأ ةئف ةيأ نم نكلو

 ةيبلق ليان .مدملا عل[ عرواتيجتأ عز طابلاو "دسبلاب .ةنوبنم قيذلا"ةعف“عم'مأ «قتلاو

 كنا مأ ؛نلعتسا دقو ربلاو سنأت دقو قحلاو دسحت دقو بحلا ىلإ بذجني نمك

 ربلاو قّرمت دقو قحلاو سندت دقو بحلا ىلإ بذجني نمكو ةئيطخلا ىلإ نيبذجنت
 ؟حبقت دقو

 يف مأ «تنأ ليلجلا اناق سرع يفأ ؟ةيضام تنأ نيأ ىلاو سفنلا اهتيا نآلا تنأ نيأ

 ؟ءانغلاو ركسلا ةرمخب مأ «ءادفلاو ةوحصلا ةرمخب تنأ ةناركسأ ؟ليلذلا اناق سرع

 ناطيشلا نيعبتت مأ «لقاعملا رتسو رخصلا ئحاحم يف دعص امثيح عوسي نيعبتتأ

 ؟ميحجلا قامعأو بجلا لفاسأ يف لزن امثيح مقتتنملا

 ؟نيبهذت تنأ نيأ ىلاو تنأ, فيكو تنأ نيأ يسفن اي معن



 ناميلس ققشك راديق مايخك ميلشروأ تانب اي ةليمجو ءادوس انأ -ه

 .يلع اوبضغ يمأ ونب ينتحول دق سمشلا نال .ءادوس يوكل يلإ نرظنت ال- 5

 هرطنا ملف يمرك امأ .موركلا ةروطان نولعج

 رظن يف ةرقتحم ةناهم .رابلا حيسملا رظن يف ةمّركمو ةليمج اهنكلو ريرشلا ملاعلا رظن

 ةميخلا رئاتس كلذك تناك اذكهو .حيسملا رظن يف ةمبركو ةراتخمو ملاعلاو ناطيشلا

 ءاطغو يجراخلا ماعلا ىلع لطي دوسا ىحج راج ءاطغ .ناميلس قمفشو راديف ف

 .تايوامسلا رهر ,سادقألا ىلع لطي اضيبا يلحاد رخآ

 مي يما نر نبا ارحام جر مينا نيل حفلا يحلل ق2

 ةكلاح ءادوس «لازت الو نيسيدقلل ىلا ةسينكلا تناك كلذل .ديحملا هئادفو حيسملا

 كلذك نابتستو امك .سودقلا حيسملا يف ءاقن دادزت املك ملاعلا رظن يف بارغلاك

 وه اذه .سودقلا حيسملا رظن ظَ يف امالظ تدادزا املك ماعلا رظن يف ةلوبقم ءاضيب

 سئانكلا ساقت هيف ذإ قالطإلا هجو ىلعو خسار يسنك نازيمو تباث يملا نوناق
 حيسملا امللط بجع نم اذه ةسينكلا رمأ يف سيلو .انزو صاخشألا نزويو اسايق

 امك ميرك هللا نم راتخم هنكل ءالوذخم سانلا رظن يفو ارقتحم اذكه ناك ساسألا

 اذه لجا نم ملاعلا نم تسل ىنأ امك ملاعلا نم متسل مكنإ" لوقلاب هذيمالتل نلعي

 درع متنك“ ول .مكلبق ئضغبا دق هنا اوملعاف مكضغبي ملاعلا ناك نإ .ملاعلا مكضغبي

 م مكترتخا انأ لب ملاعلا نم متسل مكنأل نكلو هتصاخ بحي ملاعلا ناكل ملاعلا

 نم مظعا دبع سيل .مكل هتلق يذلا مالكلا اوركذا .ملاعلا مكضغبي كلذل ملاعلا

 يمالك اوظفح دق اوناك ناو مكنودهطضيسف ئنودهطضا دق اوناك نإ .هديس

 مهنأل يمسا لجا نم هلك اذه مكب نولعفي امنإ مهنكل .اضيأ مكمالك نوظفحيسف



 حيسملل ملاعلا ةرظن يه هذه :1١48-5١(. ١هوي) "نلسرأ يذلا نوفرعي ال

 .ملاعلا نم اسيل اهايإو هنأل ءءاردزاو ةراقح ةرظن يهف هتسينكو

 دقحب هدقحو رشب هرش لباقت نأك اذكه سيلف ملاعلا نم ةسينكلا فقوم امأ

 نم كلذ ف لهو .ءاوشع طبخت اهيف طبختي ملاعلا حار ةيبلقو ةيلقع تاملظ
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 فو نامزلا اذه يف نآلا فعض ةئام هنم ذخأي الأ ؛ليحنإلا لجالو يلحال الوقح وأ
 (50-579 :١١رم) "ةيدبألا ةايحلا آلا رهدلا

 اذكه" ىءارت دقو "رشبلا نب نم ًالامج عربألا وهو رابلا حيسملا ناك نإ" نآلاو
 رقتحم هناو هيهتشنف هل رظنم الو هيلإ رظننف لامج الو هل ةروص ال نأبو ًادسفُم هرظنم

 ملف رقتحم انهوجو هنع رتّسمكو نازحأ ربتخمو عاجوأ لحجر سانلا نم لوذخمو

 يف ًارقتحم دود اذكه ىري ليمجلا حيسملا ناك نإ لجا .(7-5: ه”شا) "هب دتعن

 ءادوس "ةزقتحم اضيأ هتسينك ىرت ال فيكف .ةئيطخ ةحيبذ هسفن لعج ذإ ملاعلا رظن

 ني .ءايضتب قسركلا نركد نأ _سيبط مالا هلا ؟اديزؤم عبط هتروضب. .تغبط املغ

 قدوس _توكت ةأنءاضيأ يعيبطلا نمو ةيوامسلا سداقملا لخاد يهو اهنطاب

 ف حيسملا ةروص نال .رارشألا نويع يف اهيلإ علطتملا ناطيشلا رظن يفو اهجراح
 ايات هناوعأو ناطيشلل ةبيهر ةنونيد يه ةسادقلاو ربلا ةروص يه ىلاو ةسينكلا

 سكيت ' لص وارارور هقئاش ىلع ادجروررعس از, ةتاطلسلا ارفاي



 نى ةرقشخ ةنايمو..هللا رظن ىف ءانعي ةدحم !ذكع ةسينكلا .ىقبحس. كلذ. لحتا نمف

 يه هيلحت لبج قوفو ةمئاق حيسملا ةرضح يف اذكه يه املاط ميثألا ملاعلا رظن

 قوفلا ةرينملا سمشلا كيتاب رينتستو ةّينسلا ةعشألا كيتامهي ءيضتست ةحرطنم

 .انحويو بوقعيو سرطب صخش يف ةسينكلا هجو تحول دق لاو ةيعيبطلا

 اقدابع سداقمو اهحباذمو اهلكايه لخاد ءاضيبلا بايثلا ةسينكلا يدترت مالع الإو

 قمشو راديق ةميخ ميمصت ىلع اهنم اظافح سيلا ؟اهجراخ ءادوسلا بايثلاو

 ؟سانلا ماما اهجراحخ داوسو هللا ماما اهلحخاد ءاقنو ضايب نع ايزمر اريبعتو ناميلس

 .ليلج هلل طيطختو ليمج ميمصتل كلذ يف نإ اقح

 ؟طقف ادرحب ازمر يديلقتلا ميمصتلاو طيطختلا اذهي مويلا ةسينكلا ظفتحت له نكلو
 ًامعنف كاذ كرتت الو اذه سرامت مويلا ةسيئنكلا .تناك نإف ؟كلذك او مقار مأ

 فرحلاب كسمتتو هيلإ زومرملا نود زمرلاب ططخت تناك نإ نكلو .ططختو لعفت ام

 نيذلا ىلع تبصنا امك تاليولا ىرحألا يه اهيلع بصنت دقف حورلا نود

 نوضرعيف سانلا مهرظنت يكل افولمعي مهامعأ لكو "بوتكم وه امك اهوقبس

 نوؤارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيأ مكل ليو .مهبايث بادهأ ةريلتسيو مهبئاصع

 اهنأ ,ةراعدو اناطبعا ةدولع لخادلا نم ايعو ةقحضلاو سأكلا جراخ نوقنت مكنأل

 .ايقن اضيأ امهجراخخ نوكي يكل ةفحصلاو ساكلا لغد الوأ ىف : ىمعألا يسيرفلا

 نم رهظت ةضيبم روب نوهبشت مكنأل نوؤارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيأ مكل ليو

 متنا اذكه .ةساحن لكو تاومأ ماظع ةءولمم لحاد نم يهو ةليمج جراخ

 ”/_ ٠5ه: ”5تم)أ هي نونوحشم لحاد ده كلوا راربأ سانلل نورهظت
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 رظن يف ةملظم ةسينكلا ىرّتف .نازيملا ريغتيو ةيآلا سكعنت اذهك ناس عقار ىنف

 تضيبو سودقلا هللا حورب ةسينكلا تتبث اذإو ملاعلا رظن يف ةلوبقم ءاضيبو حيسملا

 يف ال ضيب بايثب هللا حبذم ف فقت نأ كاذإ قحتست اُهِإف حيسملا مدب اقح اهايث

 فورخلا شرع بصتني ثيح اضيأ روظنماللا فو لب بسحف روظنملا حبذملا
 1 1 نك ل 5 ' دا 90 ٠ 2 0 1 ِع 5 .

 ىلع ناطيشلا ةظيفح ريثي يذلا ريثملا فقوملا وه اذه .اباصتنا ضيبالا حوبذملا

 اهلعجي لب اهنيهي ةيشبح ةأرماكو .ءادوس .دوسألا ىئادعلا هراظنم. اهاريف ةسينكلا

 رفس+لوقك هتوخا دنع ايبنجأو همأ نيب دنع ابيرغ اذكه راص دق «ليمجلا ديحملاو

 .يعرشلا هثراوو مركلا بحاص وهو مركلا جراخ ابولصمو الوتقم لب «ريمازملا
 امدعب ةروطان موركللو ةبيرغ ةروجهم اذكه هتسينك تراص نإ نذإ ريثكفأ

 امل نينتلاو ال فيك ؟اطوقس هتاررقمو هتاباسح نم اهحيسم ببسب ماعلا اهطقسأ

 ةأرملا ىلع نينتلا بضغو" ركذلا اهنبا تدلو يلا ةأرملا دهطضا ضرألا ىلإ حرط
 ةداهش مهدنعو هللا اياصو نوظفحي نيذلا اهلسن يقاب عم ابرح عنصيل بهذو

 عوسي ")رؤ؟١ :١7-1١(.

 يذلا سيلبإو ناطيشلا وه ضرألا ىلإ ءامسلا نم حرط يذلا نينتلا سيلأ نآلاو

 ديلو كلملا سدوريه صخش يفو نينتلا اذه دهطضي ملأ وأ ؟هرسأب ملاعلا لضأ

 كلذب افدهتسم محلا تيب لافطأ التاق ممألا ىعري نأ ديتعلا ركذلا نبالاو ءارذعلا

 هجو نم رصم ىللإ ةعيرس ةباحسك اهديلوب ءارذعلا رطت ملأ وأ ؟عوسي ءارذعلا ديلو

 نم لاعُت يهو رصم ةيرب ف كانه ءارذعلا قبت ملأ وأ؟هللا نم نالعإبو ةيغاطلا كاذ

 م1 وأ؟ ىبصلا سفن بلطي ناك يذلا كاف. .قدن نامز .تضنو. نيلامزو انامز هلا
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 نذإ فيكف ؟نود امف نيتنس نبا نم ءايربألا محل تيب لافطأ ناطيشلا ةيمغ ةايع

 كيت اهندب ءارقطلا بلع سبام رشا 111 ىلع ايييعم دنع كالعيشلا دفعا

 رصم ىلإ هيدي نيب نم ركذلا نبالا تلفاو توملاب سدوريه تعلتباو اهاف ضرألا

 دوعصلا دعب تاوامسلا شرع قوف سولجلابو الجر بيلصلا دعب ةمايقلابو الفط
 عم 0 عنصيوأ' ءاضيبلا ةسينكلا ىلع ادقاح اذكه ناطيشلا ىقبيس لجا ؟اكلم

 .(1-17+ :1؟ؤر) "عوسي ةداهش مهدنعو هللا اياصو نوظفحي نيذلا اهلسن

 ىري مالظلا يف ملاعلا تابف ريرش ملاع لبق نم الالذإ ةسينكلا تلذأ نإ بجعن الف 1 1 - 4 . .٠
 | 2 >َ 4 | ١ َ> 5 | 5 2 ٠

 ريخلاو اولح رملاو ارم ولحلاو ارون مالظلاو امالظ رونلاو اقح لطابلاو الطاب قحلا

 ةهوركم ةرابلا ءاضيبلا ةسينكلا ىلاتلاب و «ةبحم ءادعلاو ءادع ةبحماو اريخ رشلاو ارش

 .ةئيطخلاو لهجلا

 ةروطان اهلعجيو حوبذملا فورخلا ةأرما ةسينكلا قحالي لهاجلا ملاعلا اذه حار اذهلو

 ناك لاو ماعلا نال . حيسملا ع انبرب هلل اتي نكلو .الالذإو اريمج موركلل

 اهئاقش لوحيو هل امم اهيطعيو اقالطإ ريخلا اهل ديري حيسملاف ةسينكلاب امود ارش ديري

 تاماقم ىلإ موركلل اهتسارحو اداحبأ اهمالآو ةمايق اهبيلصو اعيبر اهفيرخو ةداعس

 اهيسيدقو اهلسر صوخش فو هذه موركلا ةروطان تحار ذإ .دوهعلل تاماركو

 ضرألا ممأ بلق يف ةديدجلا ةمركلا مالقأ زرغت اهتفقاسأو اهظاعوو اهئادهشو

 افايقو سد و ريه عابتا تاقحاالمو سيلبإ تاقوعمو ناطيشلا فنا معر اهوعشو

 .مهريعو

 :5ه



 بيلصلا ةمكأ قوف اكرابم اقروس امرك هسرغت ةنيمألا ةروطانلا هذه تحار لجا

 ةرصعم هيف رفحتو ةيبهذ رئانم عبس هيف عفرتو ايلاع اديدج مجاري :ةيفا .نيبتاو ةيصقلا

 يلوسر ديلقت لكبو ليخنإلاب هطيحت مث نمو اناضيف ضيفت بحلا ةرمحو ةايحلا تيزب

 هتعرتناو ةليلذلا ةروطانلا ّيهو سدقلا حورلا ةمكحب مركلا تتناضص ادحهو .اروس

 تروكلمل اسوفنو البارع امرك بيبحلا حيسملل همدقتل نيحافسلا نيبصاغلا قانيأ- قف

 هئدابمو هتاقاطو هدانحأ لكب ريرشلا ملاعلا ناب ةنيمألا ةبيبحلا اهتيأ ئقيتف الإ

 ءاضيب «لخادلا نم ءاضيب تنأ املاط ابرأم كنم لينلا عيطتسيال هتفسلفو هتاطلسو

 املاط مورك ةروطان كايإ هلعجب ودع كنيهي نأ ردقي الو حيسملا رظن يف ةيقن

 .همركل ةحلاصلا كتمدخو مركلا برل كتنامأب نيمّزحتت

 تنك امك يلوسرلا ساسألا ىلع انباث اناينب مويلا ةسينكلا اهتيأ اقح تنأ له نكلو

 ميمصتلا تريغ كنا مأ ؟ناميلس ققشو راديق مايخك كيف رئاتسلا لهو؟سمألاب

 ؟لحادلا ف ءادوسو جراخلا يف ءاضيب كرئاتس تراصف طيطختلاب تثبعو

 ماعلا هجو ىضرتت تحار ىح مويلا ةسينك يف رييغتلا ءاج دق نم حلاصل نكلو
 حلاصل.ًاقح ءاجج دق لب الك ؟حيسملا ليحنإ حلاصل رئاتسلا ف رييغتلا ناكأ ؟هيضرتو

 نأ عيطتسي ال ريرش يبلس بطقك ناطيشلا نال حيسملا باسح ىلعو ريرشلا ملاعلا

 نع ريغتي نأ رخآلا وه ردقي ال حلاص يباجيإ بطقك حيسملاو .حيسملا حلاصيل ريغتي
 زهير اعبتي ةاوتسم نم جرحسدتو اقحن ريغت دق يذلا اذإ .سيلبإ حلاصيل هحالص

 .ةليمج ملاعلا رظن فو ةيشوك حيسملا رظن يف تتاب اذه اهرييغت قو «ةسينكلا
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 نمو ابنع كوشلا نم نونتجي لهو ؟هضايبو هلامح ريرشلا ملاعلل ناك ىم نكلو

 حور ىلإ اذكه نيعلطتت ةريخألا كمايأ يف ةسينكلا اهتيأ تحر مالعف ؟انيت كسحلا

 ةروطان اذكه تيقب ول كل حلصألا نم نكي ملوأ ؟ةليمحلا كنويعب رضاحلا ماعلا

 تفشن امدعبو ؤلؤللاو ةميركلا ةراجحلاو بهذلاب كردص نيزيو زمرقلاو ناوجرألا

 بعش عم لذي نأ ىضترا فيك و ىسوم يرك دت ؟كقورعو كبلق نم بيبحلا ةبحم

 :١(. الم) ربلا سمشب نيحولتت اميكل قلست نم عم روباط لبج يقلستو .رصم

 تايهاللا ميلشروأ تانب اي حيسملل ةسركملاو ةليمجلا ءادوسلا ميرم ةسيدقلا ىلإف

 كلم حيسملا ققشو راربألا مايخ ىلإ لب ناميلس قّمشو راديق مايخ ىلاو .تائباعلا

 .يداوبلا ءانباو يراحصلا قىراكس اي ةمكحلاو مالسلا

 لزانملاو ةبيجعلا ققشلاو ةديحملا مايخلا يف كانه ,ميلشروأ تانب اي لامجلا كانه لجا

 لابجلا ىيلاعأ يف كانه معن .مالسلا نكسيو نوبعتملا رقتسي ةيوامسلا سداقملاو ةيهإلا

 نيل لاظملا نبت ةيدمرسلا ةسادقلاو ةيدبألا سمشلا :ثيح .تاوامسلا قرذ قو

 اوتاب نيذدلا عيمجل لب ءبسحف انحويو بوقعيو سرطبل سيلو طقف ايلياو ىسومل
 .مل اعلا رظن يق ةرير حيسملا رظن ِق اضيب ,ليخإلا ف حيسملا يرش ةعشأ تى



 نوكأ اذامل ةريهظلا دنع ضبرت نيأ .ىعرت نيأ .يسفن هبحت نم اي يبربخأ -/

 كباحصأ ناعطق دنع ةعتقمك

 ةبيبحلاف .هيلإ اكالسوت يه اذكهو بيبحلا هاحت ةبيبحلا فطاوعو رعاشم يه هذه

 ريغ نم ام ةيصخش امل ىرت دعت ملو انألا لاحب ربعتو تاذلا دودح ىطختت انه

 .وه هدوحو اهدوجوو وه هتايح امايحو وه هتيصخش (اهتيصخشف .بيبح

 دنا نك ور اليخت هناطلس هجنقم تلضو دقو الكم ةييكدنلسرت الك

 ناك ,ايعيبط «بيبحلاو_بحلا ناطلس:نم ”رثكلا ”رهاق ناطلس..نم .لهودا#ةيامع ىمعحت
 حيسملا ةرضح يف هذه ةبيبحلا ةسينكلا ىقبتس اذهل ؟ايطإ مأ ناك ايئاسنإ ايجي رت

 ةراصعلاك ةبكسنمو اهتماق ةلس لاك 557 :اييق ى ةيح .اينعازرذ ةطساب :تيبلطعا

 ."ةريهظلا دنع ىعرت نيأ يسفن هبحت نم اي ينربحا" لوقتو لسوتت اهسفن

 ال فيك ؟هنود نم دوحجو اهل دعي مْلو بيبحلا رقم نع ةبيبحلا لءاستت ال فيك

 ريرملا هقارفب اهئجاف دق بيبحلاو ؛بيبحلا رقم نع بلقلا يف ةقرحبو ةبيبحلا لءاستت
 اذن مكل تلق يأل يكل“ :اضيأ قتورت ليلق دعب مث نورّصبت ال ليلق دعب" اهل ًالئاق

 نكلو نونزحتس متنا .حرفي ملاعلاو نوحونتو نوكبتس لجا .مكبولق نزحلا ألم دق

 ىم نكلو تءاج دق اهتعاس نأل نزحت دلت يهو ةأرملا .حرف ىلإ لوحتي مكنزح

 متناف .ملاعلا ىلإ ناسنإ دلو هنأل .حرفلا ببسل ةدشلا ركذت دوعت ال لفطلا تدلو

 دحأ .عرتيب الو .مكيولق حرفتف اضيأ مكارأس ئكلو نزح نآلا مكدنع كلذك

 متنا .مكبولق برطضت ال" اهل لاق كلذكو 7-١5( :5١وي) "مكنم مكحرف

 يضما انأ مكل تلق ينإف الإو .ةريثك لزانم ىبأ تيب ف .يب اونمآف .هللاب نونمؤت
 .يلإ مكذخآوءاضيأ يآ ءاناكم مكل تددعأو تيضم ناو. .اناكم مكل دعأل
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 نوملعتو .بهذا انأ ثيح نوملعتو .كانه اضيأ متنا نونوكت انأ نوكأ ثيحخو

 015-6 د "قيرطلا

 "قيرطلا فرعن نأ ردقن فيكف .بهذت نيأ ملعن انسل ديس اي" هل الئاق اموت ناسل

 وي) "يب الإ بآلا ىلإ ٍنأي دحأ سيل .ةايحلاو قحلاو قيرطلا وه انأ'" عوسي هبيجيف

0010 

 م تيلضصلاب كلذو هلامك : هتورذ اب هاضقأ و ةاذهم سكلا غلب دق ةريهظلا دنع اجا
 ها ١ 2 ل ل كل ال 14 . 5 - 5

 ف بيبحلا بح لماكت ةعساتلا ةعاسلا حو ةئلاثلا ةعاسلا نمف .ةبيبحلا لجأ

 هنافكأو هماتحاو هتراجح و هرئاتسب بيبحلا سم 4 سمشلا هله ناطيشلا ىفحخأ 86

 تقلطظنا هى قاب دعب كلللا ( 51 دحاالا جف ع رب نأ ام 05 ٠ .ةهرد هتاوقو
 ق2 ى : : 1 ور رو . ور 2 4 #

 نعبب ٠١ م فيبحلا 5 ومرسي ةماشب كلذو ةريهظلا ف قى يك ةا دقيشلا هله
 ٠ ١ ا..1 ل 5 34-5 0 - 7 3 ان

 ع ١١

 بالا دنع نم تجاررخ هلسفن يبحلا ل أاق امك ت وملاو ب ورغلا كترسحت «تاومالا

 دق ام اذهو .(758 :5١وي) "بالا ىلإ بهذاو ملاعلا كرتا اضيأو ملاعلا ل1 كيلا

 هيدي عفرو اينع تيب ىلإ ير هذديمالت حيسمل | ار نيح مامتلاب لصح

 3١(. :؟ ؛ول) 'ءامسلا ىلإ دعصاو مهنع درفنا مهكرابي وه اميفو مهكرابو

 ينربخا" ةلئاق قيمع نزحب لءاستتو اذهك بيبحلل قارف ىلع ةبيبحلا ملأتت ال فيكف

 ةبيبحلا اهتيأ ىعري ءامسلا يف بيبحلا . ةريهظلا دنع ىعرت نيأ ىسفن هبحت نم اي

 سمشلا ضب ضبرت امك ةريهظلا دنع سب ري بالا نيكي نع كانهو .ءايستلا يي ب ةليمجلاو



 ءامسلا يف نم عيمج ىعري ينوهاللا شرعلاو يبجلا زكرملا كايذ نمو .ءامسلا دبك يف

 .ةيرهدو ةينآ .ةيحورو ةيعيبط ةجودزم ةياعر ضرألا تحت نمو ضرألا ىلعو

 ف ةيدبألا ةايحلا ىلإ نينيعملا عيمج ميظعلا سيئرلا اذه ,حيسملا بيبحلا ىعريس لجا

 .الوفأ اهمحب الو اقاحم اهرمق الو ابورغ اهسمنب فرعت ال ةيوامس ةريهظ

 هنكلو انيح دسجلا يف ةبيبحلا نع باغو اذكه ءامسلا ىلإ قلطنإ نإو بيبحلا نكلو
 هدسحت مايأ ليئونامعك اهعم ناك .هحورب اهيف لازي الو هتملك يف اهعم لازي ال

 هنلعأ يذلا رمألا .هتوقو هحورب اهيف تاب هدوعص دعبو مويلا اماو ضرألا ىلع
 لوقأ نيكل .مكبولق نزحلا ألم دق اذه مكل تلق ينأل نكل" هلوقب ةسينكلل حيسملا

 نإ نكلو يزعملا مكيتأي ال قلطنا مل نإ هنأل قلطنا نأ مكل ريخ هنا .قحلا مكل
 .(5: ١"وي) "مكيلإ هلسرأ تبهذ

 غدغدت ةيهإ ةوق ضرألا ىلع هدسحت مايأ يف (ةسينكلا) ةبيبحلل حيسملا ناك اذإ
 حيسملا راص دّقف سدقلا حورلا ةيطع يف امأ .جراخلا نم اهيتأت ةيبح ةوقك اهئاشحأ

 يف اهئارو ام ىلإ تح ضيفيو بحلاب اهتايح رمغي ًاينطاب اعوبني وأ ةيلاد ةوق اهيف

 ككل خا ايزعم مكيطعيف بآلا نم بلطا انأو" برلا لوقي اذه فو .جراخلا

 .هفرعي الو هاري ال هنأل هلبقي نأ ملاعلا عيطتسي ال يذلا قحلا حور .دبألا ىلإ مكعم
 ىقب ولو ١5-١7(. :5١وي) "وكيف نوكيو مكعم ثكام هنأل هنوفرعتف متنا اماو

 مه ردق نإ اذه انموي ىلإ ذيمالتلا يقبل «ذيمالتلا نع ةيجراحخ ةوق اذكه حيسملا

 .نيركانو نيددرتم ءانبج ءافعض اذكه ءاقبلا



 حورب كيفو كعم وه املط دسجلا يف بيبحلا بايغ ىلع ةسينكلا اهتيأ يّرعت كلذل

 قرف ميهبلا اهلل لصتم قو ةايلنا ءابس دبغ انيقي كينايسو .هحور حو هع

 .هتاحارج بحو هبح تاحارج يف هجول اهجو كاذإ هنيرتف دا باحتس

 يف ضبرتل اهاصقأ ىلإ ضرألا ىصقأ نم باحصألا ناعطق عمجي وهو هنيرت معن

 هعساو ههجو نورظنيس مهوأ بودكو وه امك .افارخو امانغأو اشابك هنريضح

 نأل ءسمش رون وأ جارس ىلإ نوحاتحي الو .كانه ليل نوكي الو .مههابج ىلع

 .(5: ؛ؤر) "نيدبآلا دبا ىلإ نوكلميس مهو .مهيلع ريني هلإلا برلا

 .ةريهظلا دنع يلاعألا يف بآلا نيمي نع اذكه ضبر دق بيبحلا ناك نإ نكلو

 هنا ."كباحصأ ناعطق دنع ةعنقمك نوكأ اذامل' اهوقب ةبيبحلا جتحت اذإ مالعف
 ١

 ذفنملا هيف وجرت .بيبحلا حيسملا عماسم ىلع ةبيبح لا ةسينكلا هحرطت رئاح راسفتسا

 اذكه ىقبتس اهنكلو .نوتآلا طسو صالخلاو ةريحلا طسو ءازعلاو ةبرجتلا نم

 بيبحلا عم ةقيمع ةيبح ةكرشب لخدت ىح «ءاهتلاسرب ةرومطمو اهتحنحأب ةريسكو

 .لقاعملا رتس يثو رحخصلا ئىجاحم ف كلذو

 هسرع ف لحخدتو سودقلا هحور نم ةبيبحلا ئلتمت عقاوملا هذه فو كانه لحأ

 باحصألا دنع اهعّنقت لهاجتت نأ ةبيبحلل غوسي فيك الإو .هئادف ةرمخب ركستو

 الو موركلل ةروطان ةاعرلاو باحصألا اهلعج امدعب ؟ةاعرلا دنع ةرومغم نوكتو

 ءالؤه رب حر نم تجرخو رارشألا باحضألا ءالؤه نم تخحلسلا دق انهيس

 ؟عاوسي حيسملا وه رخآ عارو رحخا بحاصب تقحتل 2 لاو ةاسقلا ةاعرلا
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 دسجتلابو ىمظع ةبحم نيماركلاو ةاعرلاو باحصألا ءالؤه حيسملا بحا دقل معن

 ىلع مهنضتحيل هيعارذ حتفو لب ءابيبحو ابحاصو احأ مهل راص دق ءادفلاو

 اولا و 7 ا سد 2 7 ١
 سيل هنآل ةبحاو ةباحصلاو ةوخاالا هذه اولبق دق عيمجلا سيل دركلو :ةيسلعلا

 ةئيطخلل ةوخأو اذوهيك ناطيشلل اباحصأ اوراص دق لب ؛"ليخنإلا اوعاطأ دق عيمجلا

 ىقبيل ليدنع. ههجو نوطغي اوحار لب .ةبشخ قوف ابولصم هوعفر مث نمو ءادعلا

 نأل رونلا نم رثكا ةملظلا اوبحا دقو" ةسجنلا مهلامعاو ةرذقلا مهليدانمب اذكه ريبملا

 خبوت الثل رونلا ضغبي تائيسلا لمعب نم لك نألو ةريرش تناك مهلامعأ

 ؟(١50-19: ”وي)."هلامعأ

 طسو يف رينملا ههجوو ديحملا حيسملا ةروصل ساكعنا يه ةبيبحلا تناك نإف نآلاو

 درج هعيش قا رتطع ىريخألا له نوكشم.امأب اديس كرالت: نأ بجي امف ١ .زيرش اع

 ةيطغق# ريغ هنوخوللاو مف دزك ر مات ده .-ناطيشلل .لهاو . ؟ناعطقلاو .باحصألا . ءالؤه

 هتدايس ىلع ىقبي يكل ةبيبحلا ةسينكلا هجو ىلع عوبطملاو بيبحلا حيسملا ةروص

 ؟هتسيرف ناسنإلا كلهيو

 ةيوقلا رئاتسلاو مالظلا ءانبأ بولق قوف ةفيثكلا ةعنقألا مه ملاعلاو 66 ناطيشلا

 ىلإ قوف نم تقشناو تقزمت ىلا ةعنقألا كلتو رئاتسلا هذه .ةنعللا ءانبأ لوقع ىلع

 ؟ةعبسلا ةعنقألا تاذ ةيلدحملا اهتيأ كلذك سيلأ ؟اميط نبا ىمعألا اهيأ كلذك سيلأ

 نع نيبئاتلا عيمج اي كلذك ىلا ناش يسيرفلا يسومانلا اهبأ قللذدك سيلا

 كح



 ناهذألا نع ليدانملاو لوقعلا نع رئاتسلاو بولقلا نع ةعنقألا نيعفارلاو ةيصعملا

 ؟بيبللاو يللا :توض ؟بيلصلا ىلع خراصلا توصلا كلذ ناطلسب

 ليدانملاو ةعنقألا عضي ناسنإلا عم ةليوطلا هتاربخو ركاملا هئاهدب ناطيشلا لازي ال

 نم عنص دقو ةماعزلا ليدنم اههجو قوف عضي ةراتف .هتبيبح ف حيسملا هجو ىلع

 ليدنع اهطّمقي ةراتو .متعملا دوسألا ةوادعلا عقربب اههجو فلي ةراتو .معانلا ريرحلا

 مدعو ةيداحلإلا ةفسلفلاب اهفلغي ةراتو .مرضخملا ىئزلا ليدنم ىرحخأو مونملا لاللدلا

 ةرمو سومانلا عقرب اهبلق ىلع عضي ةرم .ةكلهملا عدبلاو قطارهلاب ىرخأو ناميإلا

 اهميدق ةعنقألا هذه لك عامجإلابو .سوسرط نبا عقرب عضي اهلقع ىلع ىرخأ
 اهنم فدهتسي .اهنشحو اهمعان .اهنطابو اهرهاظ .اهلبقتسمو اهرضاح .اهثيدحو

 سانلا نويع نع بيبحلا حيسملا ةروص ءاصقإ وه 558 انساب ارمأ ناطيشلا

 .الإ سيل مهئاقشو مهك الحل انامض كلذو

 نويسيرفلا مهضإ ؟ةعنقم ةبيبحلا ةسينكلا نولعجي نيذلا باحصلا ءالؤه مه نم نكلو

 نوطغي نيذلا نييسومانلا مهنا .مهقافنو مهئاير عقربب ةسينكلا هجو نوطغي نيذلا

 اوسمأ نيذلا نييسدوريملا مهنا .مهسومان ةيفرح عقربب ةسينكلا يف حيسملا هجو

 هو نوطغي نيذلا ةاعرلا ممتا .مهتفسلف عقربب حيسملا ليحنإ نوعقربيو.نوطغي
 نيدلا ناعطقلا مها .مهاسائر يساركو مهوطبو مهويحل ةاعارم مهليدانمم حيسملا

 مهاداس هوجول ءاضرتسا مهتلاهج ةعنقأب ةسينكلا يف حيسملا هجو نوطغي

 .مهمانصأو

 ةروص لك ةيرشبلا نويعلا مامأ عفري نأ هقتاع ىلع ذحأ يذلا ناطيشلا هنإ معن

 ةدحاو ةروص ىوس .ةحيبق ةروص لك و ةبذاك ةروص لكو ةملاظ ةروص لكو ةيناز

 ١ه



 روص لك نع اقح فلتخم ىلا ةروصلا كلت .كاسنإلا نبا عسي ةروص يه ىطقف

 اردصم لب ايناث ائيحب و ادوعصو ةمايقو اتومو ازاجعاو ةايح و اميلعتو ادالليم مدأ نبا

 .ةياغو

 اياطخلاو بونذلاب ناطيشلا ةروص سكعت ةبطاق ةيرشبلا روصلا تناك نإ نآلاو

 يلا ةقلطملا ةديحولا ةروصلا يه حيسملا ةروص تناك نإو .ةناتنلاو توملاب يللاتلابو

 نم لهف .ةيدبأ ةديدج ةايحو ةمايق ىلاتلابو ةسادقلاو ربلاب بآلا ةروص سكعت

 ايلاع عفرتو ةحيبقلا روصلا ةفاك انملاع يف نلعتست نأ «عقاولا اذهو عئشب قحلا

 ىدل اميس الو .ملاعلا اذه يف اعنقت اذكه بيبحلا حيسملا ةروص عئقت امنيب .دجمتو

 يف لماعلا حورلا نأ ىلع ةيبلسلا ةذاشلا ةرهاظلا هذه لدت الفأ ؟ةاعرلاو باحصألا

 رئاتسلا لك بحاصو ةعنقألا كلت لك عناص ناطيشلا حور وه ملاعلا اذه

 ةروص مدقت نأ هنيوكت ذنم ملاعلا اذه ف لحرب ةأرما تردق له الإو ؟ليدانملاو

 دقف اذه حيسملا امأ ؟ع وسي حيسملا يف ميرم ءارذعلا اهتمدق ىلا ةروصلاك ةراب ةليمج

 ىلإ ايتآ ناسنإ لكل ايدافو ابيبحو اخأ حّبصا دق بيلصلا ىلع هتومبو هتايموقو هناولأ

 هلا ةرضاحلا ةايحلا يف املط ءايدافو ابحاصو اقيدص اذكه لازي ال وهو ملاعلا

 ناسنإلا مم ةحلاصملاو راوحلا باب حتف لق بولصم حيسم و ءارذع نم دسجتم

 .هبيلصو هدسجتب ئىطاخلا

 .ةراتخملا هتسينكو ةديدجلا هتناسنإو ةنيمألا عوسي ةبيبح ايو يسفن اي تنأ امأو

 ةاعر نيبو اونز دقو باحصألا ءالؤه نيب بيبحلا كعوسي نع دعب نيشتفت مالعف

 ه



 كئادج يعراو منغلا راثآ ىلع يجرخاف ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتيأ ينرعت مل نإ -8

 ةاعرلا نك اسم دنع

 نري .كنأو + وبني .بيبشلا نع نآلا نحب نفعت ءاسلا ني ةليمكلا اهنيأ كل امن

 اهتيأ نيملعت تسلوأ ؟اوهات دقو نييدسحلا ناعطقلا باحصأو نييملاعلا ةاعرلا

 ضرا فو ملكتي ضرألا نمو يضرا وه ضرألا نم يذلا نأ نآلا يح ةليمجلا

 ؟توكميو ىهشي ةئيطخلا

 خخ ظ

 ةليمجللا اهتيأ يجرخا لحا .نيحلاصلا ةاعرلا نكاسم دنع كئادج يعراو منغلا راثا

 اه سوة اي اودللا ةناسللاو ىجج رخا ,تيابملا ,ةوب ةبيبخعا اهتياو ءايستلا خيب
 _ هع

 ةحاو ةيرحخلا ةنيلم .ةيوامسلا 0-5 لك نلوعرف ةيدوبعو ةئيطخلا| رصمه درم
 7 لل اي

 يبرهاو تاعالخلاو روجفلاو قسفلا ىنيدم ؛ةرومعو مودس نم يجرحخا .ةايحلاو

 وه اهئرابو اهعناص يلاو ةيرخصلا تاساسالا تاذ ةيلاعلا ةيلبحلا ةنيدملا كلت ىلإ
 ,ةيلاعلا ةيلبحا قحلا ةنيدم ف ئيصحتو «ةيصاعلا ةيدوهيلا نم يبرها لب يجرخأ .هللا -

 .ةيئادفلا ءارذعلا ةنيدم

 قعاوصلاو ةفيخملا دوعرلاو ةمتاقلا بحسلا ثيح «ةئيطخلا ءاتش ف يبرق ال نكلو

 «كلذك سومانلا تبس يف يبرهت الو .ةقلحزملا لاحوألاو ةفراحلا لويسلاو ةكلهملا

 سمشلا ثيح ةايحلا عيبر يف يبرها لب .ةبلاصلا ةيسيرفلاو ةدماحلا ةيفرحلا ثيح

 ةيئادفلا بيبحلا معنو ةرصتنملا ةمايقلاو ةمعانلا حايرلاو ةدتفتملا راهزألاو ةقرشملا

 ةكسنملا
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 ةئيطخلا مك ديقت الو هللا دابع عيمج اي ىزلا نم اوظفحتو ماعلا داسف نم اوبرها معن

 ةاجنلا كلفب اوظفحت لب .ةبعص ةنمزأ ء.مكتمزأو ةريرش مايأ ,مكمايأ نأل .اهئارغإب

 نأ تكشوأ لاو ةمراعلا هجاومأ نمو نافوطلا ةبضغ نم حيسملا عوسي يصالخلا

 اهئاملعب ءاهئارعشو اهئابدأب اهدوساو ايندلا عابس علتبتو لابحلا يلاعأ يطغت

 اودسفو اوغاز دق عيمجلا نأل" ءاهئاينغأو اهتداقب ءاهكولمو اهئامظعب ءاهتفسالفو

 :1١7-١8(. "”"ور) "دحاو الو سيل احالص لمعي نم سيلو

 ةينانألا ةعلق نم يلبابلا جربلا ةلئاعو نيرشعلا نرقلا حون ةلئاع اي يجرخأ لحا

 نم يسفن اي تنأ يحجرخأو .يئادفلا جربلاو نامبإلاو ةيحضتلا ةعلق ىلإ داحلإلاو

 .تاترمألا ةدابغ..ةراعدلا :ةسايسلا :ةراهعلا «ىرلا" قف ةريرشلا هلامعأ و تسلا ةرئآذ

 .ركسلا .لتقلا .دسحلا .ةعدبلا .قاقشلا .بزحتلا. .ماصخلا .ةوادعلا .رحسلا

 .حرفلا .ةبحمل" ف ةحلاصلا هرامثو حورلا ةرئاد ىلإ :١3_١١( هلغ) "رطبلا

 .(١5١؟ :5لغ) "ففعتلا .ةعادولا .ناميإلا .حالصلا .فطللا .ةانألا لوط .مالسلا

 ملاظملا ثيح .هكالفأو ناطيشلا ةيجيتارتس نم ءاسنلا نيب ةليمحلا اهتيأ يح رخأ

 ربلاو قحلا ثيح ؛عوسي بيلص ىلإ داسفلاو تاوهشلاو روجفلاو فواحملاو

 .حالصلاو مالاسلاو

 لك تامن كلجأ نم" اولاق نم راثآ «منغلا راثآ ىلع ةبيبحلا ةلئاعلا اهتيأ يجرحا معن

 نم هيف امو ملاعلا اوكرت نم راثآ «(35 :8ور) "حبذلل منغ لثم انبسح دق راهنلا
 «تاوهشلاو ءاوهألا عم دسجل اوبلصو ةشيعم مظعتو نويع ةوهشو دسج ةوهش

 .ارين اراعش حييسملا بيلضو ًاليبس قيضلا قيرطلا مهن اوراتخا نم راثآ

 ه5



 ءادشألا ةقلامعلاو ءايوقألا دوسألا كئلوأ راثآ ىفتقا .ةليمجلاو ةبيبحلا اهتيأ معن

 اوحب رانلا دوف اًوفطا دوساأ داوفأ اودسو كلامث اورهق ناميإلاب نيذلا" ءايفوالا ءابالاو

 ولاني 8 ةاحتلا اولبقي مو اوبدع نورخاو ع. ....نصعص 8 اووقت لكييعلا دح نم

 اورشن اومجر .سبحو اضيأ دويق يئ مث دلحو ءره ف اوبرحب نورخآو لضفا ةمايق
 نب ني زاتعم زعام دولجو منع دولج ُْ اوفاط 0-0-5 5لتق اوتام اوبرح

 .ةبيبحلا ةليمحلا اهتيأ ىبسلا اباب نم يدعصا .(5"5_/50: ١١بع) نيلذم

 ةكسب تح يلا منغلا ءارو يضكراو ةروسا اهتيأ ةيواه ١ رئب نم يج رخاو
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 !ريأ ريق اقرح ءامظعلاو كولملا لوبا ف تقرحاو

 هر

 . 1 ْ ع 10 3 ؛ 3١ 1 3

 دب رط «ةاصحللاو ةعا هن ل ةثا 2-5 ينيب عانغا ةيف ةندرايس قذلا ةيِضْلا بردلا وه اذه
 عنيت 2 نبا هَ لى |١ «ىب مم ىف ع ١ مب |! - و - اس < ٠

| 

 5 ومرسي فتيبلا قيرط .ةداهشلاو ناميإلا ىيرص ءادفلاو ةبححا قيرط 0 ربلا
 ؤ 0

 1 1 كتف ييستلا نيقشاعلاو قشعلا قيرطو بيبحلاو بحلا قيرط «حيبسملا
 1 ع - انامل “ًٍ لى اذ رس رثخ زر رسال رو 4

 ب هلي رآ حي ميبحح وه نيأ يب همف نم تالبقب كعبشأ دقو ءاسنلا نيب ةليمحلا اهتيأ حيسملا كبيبح وه :يأ قرعت

 ءارو ع كتايح سدقلا حورلا بايطاب نهداو للف ةيئادفلا ةرمخلاب ركسأو

 كل الوخدوأ هل ليسو هيلع لقاعم رتسو هتوهال لاجح

 و2 -

 “7 ١٠ نى 5 او 1 >

 رع 0 صاالخلل هللا : وق هنأل حيسملا ليخإب يحتسا يرننل نأ" سلوب لوس رلا

 | م 6 ١ ا || 0.أيل و 1 . ١ ١

 :ةيسيدق ف قطانو .هلسر تايصخش ِق دوحج وم هناو تالا هديبعل ةارمس نلعيو

 . 5 1 . 0 2 | 5 ٠

 .هظاعو تاوصا يف عومسمو .هباتك روطس ف ءورَق ممو . هئادهش مد ف بولصمو



 كح كم ةرشأ قوف حرطنمو .هيروسام لسالاسب ديقم .هئارمف اف خاركأ يف ئكتمو

 ىلع يجرخاف تانبلا نيب ءارذعلاو ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتيأ قيرطلا يفرعت مل نإف

 نكاسم دنع حيرتست ةعجطضم هفارخو كبيبح نيرت قيرطلا ف كانهو منغلا راثآ
 ةاعرلا سيئر اهلُمح ىلا ةيساسألا ةيلؤوسملا يه هذه تسيل وأ .نيحلاصلا ةاعرلا

 سرطب لوسرلا صخش يف كلذو ممألا نيب ءانسحلاو ةبيبحلا ةسينكلل حيسملا ميظعلا

 .ةيلؤوسمو ةياعر ةيصوت اك 0 ال 0

 لي 556 ال ا لفن 58 هللا_ةيعر اوعرا" ًاائاق خويشلا 9 ةعلاسأر

 ةلثمأ نيرئاص لب ةبصنألا ىلع دوسي نمك الو طاشنب لب حيبق حبرل الو رايتخالاب

 1-2 هطب )١ 'ىلبي ال يذلا دحملا ليلكإ نولانت ةاعرلا سيئر رهظ ئمو ةيعرلل

 ءادجللا ةياعر مأ طقف ةريضحلا لخاد فارخلا ةياعر ةسينكلا حيسملا لّمح له نكلو

 زيمتو هفرعت ٍيلاو طقف فارخلا ةيلوؤسم اهلمحي مل هنإ ؟اهجراحو اهلحاد كلذك

 ناره ايش هوة سبركلا كخاو :ءادقلا ةيلوؤسم ايا اهل لب. طقف قرض

 "ةبوتلا ىلإ ًةاطح لب اراربأ وعديل تأي مل" بيبحلا

 ةاعرلا نكاسم ىلإ ءادحلا ةوعدب رشع ىثإلا هلسرو هذيمالت حيسملا يصوي ملأ وأ

 :١5(. 5١سقرم)"اهلك ةقيلخلل ىلإ ليحنإلاب اوزركاو عمجا ملاعلا ىلإ اوبهذا هلوقب'

 يل نونوكتو مكيلع سدقلا حورلا لح م ةوق نولانتس مكنكل" كلذك هلوقبو

 هم



 .(8: ١امعا) "ضرألا يصاقأ ىلاو ةرماسلاو ةيدوهيلا يفو ميلشروا يف ادوهش

 وذملتو اوبهذاف ضرألا ىلعو ءامسلا يف ناطلس لك عفد دق يلا" كلذك هلوقو

 ناك ا "متم "”سدقلا حورلاو ةريآلاو بالا مساب مهودمعو عمجا ماعلا

 ممألا لك نم ءادجلا ةوعد ف ةسينكلا ىلإ ةربطخ ةيلؤ وسم ديا حيسملا لمح دق اذإ

 نم اوتأ نيذلا ءادحلا .هيسيدق ةريظحو هتاعر نكاسم ىلإ بوعشلاو للئابقلاو

 ءادج ال .ةايحلاو نامبإلا ناضحأ «ميهاربإ ناضحأ يف اومضبرو براغملاو قراشملا

 هنو راجح نع يي هلا داق نر "نا" يار رماو انارجلا نب هب دي

 يأ ميهاربإ هيلإ قاتشا يذلا كاذ توكلمل افارحخ ءادحلا نم عنصي ناو ."ميهاربإل

 .انبر حيسملا 0 وسب

 ةيرماسلا ىزعملا اهتيأ كلذك سيلأ ؟ةيروسلا ةيقينيفلا ةيدحلا اهتيأ كلذك سيلأ

 سيتلا اذه لوحت فيك لب ؟لؤاش يسوسرطلا سيتلا اهيأ تنأ لوقت اذامو ؟ةيلدحما

 نم ريثكلا هينرقب حطن امدعب حيسملل عيدو شبك ىلإ قشمد قيرط ف نعرألا

 وعدي حيسملل ديدحلا شبكلا وهو حار لب بسحو كلذ سيلو .حيسملا فارخ

 عوسيب ناميإلاو ةبوتلل اهسويتو ممألا ءادج عم مهتنهكو مهسويت لب هموق ءادج

 عوسي انبرب يذلا نامبإلاو هللا ىلإ ةبوتلاب نيينانويلاو دوهيلل ادهاش "هلوقك حيسملا

 حيسملا )اع١”5 :١١(.

 جاتحي الفأ ؟اهجراخو ةسينكلا لحاد ءادجلا نيب يبحاص اي قرف نم له نآلاو

 ةاعرلا نكاسم لوح عمجتلاو ناميإلاو ةبوتلا ىلإ ناذه ناريرشلا ناعاطقلا

 ؟:طاضلا

 65ه(



 دجحب نالعإ (ةحنجكلاو ءاشتقلا * نيب ' ةليمثلا'و 'تانبلا نيب. ةبيبحلا ةمهم“تسنفأ اذا

 صالخلل ناعإو ةبوت ءالؤه .عءاوس لح ىلع فارخلاو ءادحلل ءادفو 597 35 ضلع |

 حيسملا ءاج دق اذه لجا نمف .كلذك صالخللو نامبإلاو ةبوتلا يف اتابث كئلوألو

 سيتلا كايذ ىلع ارصتنم ايوامس اشبك لب احوبذم بآلا هلل افورخ .ابيبح ملاعلا ىلإ

 ةريضح لخاد كلذو ةينيمب فارخ ىلإ ةيراسيلا ءادجلا هبيلصب لوحي اميكل يناطيشلا

 يه ةميكحلا هتسينكو ةنيمألا غوسي ةبيبحف .هتنهكو هتاعر نكاسم دنعو هتسينك

 يهو دوقفملا مهردلا نع شتفتو اهليحنإ جارس دقوتو رابغلا نم اهتيب سنكت يلا

 قرطلا ف لاضلا فورخلا نع ثحبتل ةريضحلا يف افورخ نيعستلاو ةعستلا كرتت ىلا

 نيدعقملاو جرعلاو مصلاو صربلاو يمعلا ةفاك عم لابحباو ةيدوالاو تاحاسلاو
 .ةاعرلا نكاسم لوح اضيأ وه نتليل ةريضحلا ىلإ هلخدتو

 لوحت يوارذعلا اهداليمو يدسجتلا اهعقاو يف ميرم ءارذعلا تناك اذكه معن

 اياطخ عفارلاو يوامسلا لمحلا كاذ ربب كلذو ةحلاص فارخ ىلإ نارشألا عادلا

 لك نم ءادجلا عمجب سي كيقلل ىلا :ةكيخلا ناش لازي الو ناك اذكهو ماعلا

 .نيبئات نيراشعلاو .افارخ ءادجلا مويلا نيلوحتن ةسوكلا -اهنرأ قلتلك .جيرتأ لهف

 نيف رجعتملا نيربكتملاو .نييحور نييسيرفلاو .نينمؤم نييقودصلاو .نيسيدق .ةانزلاو

 ىلع كنا مأ ؟نيعناق نييداملاو .نيملاسم نيمرحباو .نيبحم نيمصاختملاو .نيعضتم

 ءادج فارخللا نيلوحت نيسيدقلا ةسينك نم ضيقنلا ىلعو ءارذعلا كمأ سكع

 داحلإلا شوحول ًالكأم نوكتل بابضلاو ميغلا مايأ يف لابحلا قوف اهنيدرشتو
 ؟تاقطرهلا عابسل ةسيرفو



 ىلاو لابحلا قوف هئاتلا نافرخلا عيمج اي «نيسيدقلا ءادهشلا نكاسمو منغلا راثا ىلإف

 .نايدولا قامعأ يف ةعئاضلا ءادجلا عيمج اي «نيلوألا ءابآلا ضبرمو ةاعرلا نكاسم

 اوحصتل ءادجلاو فارخلاو ةاعرلا عيمج اي .قلطملا ةايحلا ضبرم حيسملا ليحبإ ىلإ لب

 .ادوجو اوملتو ةوق اودادزتو ابلق

 ىلع هنابرقب حيسملا عوسي ديحبا حصفلا فورخ كلوح نم اي يسفن اي تنأ امأو

 منغلا عم ةاعرلا نكاسم دنع يضبراف .ةكربلل فورحخ ىلإ ةنعلل ةيدج نم بيلصلا

 قف فارخلا لمحي فيكو .هعيطق بيبحلا ىعري فيك نيفرعت كانهو .راتخملا

 يدشنتو يمنرت نأ كل قحي كاذاو ١١(. :5شا) تاعضرملا دوقي فيكو .هناضحأ

 س١ و .ىش يزوعي الف ّيعار برلا" يلوقتو ريمازملا بحاص عم مالسلاو نامألا ديشن

 :1١-5(. ””رم) ىندروي ةحارلا هايم ىلاو يضبري رضخ عارم

 نوعرف تابكرم يف سرفب يتبيبح اي كتهبش دقل -4
 دئالقب كقنعو طومسب كيدخ لمجااه-١٠

 ةضفلا نم نامج عم بهذ نم لسالس كل عنصن ١-

 يلا يهو ال فيك .نوعرف تابكرم يف سرفب ةبوبحلا هتسينك حيسملا هبشي انه
- 

 هعم و ةيدبأ هراشب هدي فو هعمو ضيبا سرف قوف ابكار كولم كلمك هتلاسر لمحت

 سرفف ؟ضرألا ىلع نينكاسلا رشبيل (؟: ور) بلغي يكلو ابلاغ جرخو سوق

 تالوحلا كلتب ةللدم 55 الا اراسيو انيمب ماعلا رودت تحار هذهك ءاضيب

 ةريبكلاو ةريثكلا راطخألا لمحتت تحار لب .ةديجملا لايقزح ةبكرم ىلع ةبيهملا

 رافقلاو نايدولا قو ةرات باضمحلاو لايخلا ُْق ماظعلا دئادشلاو ماسلا بعاصملاو

 ارازيب رافضأاب" سلوي -لوسرلا .لوقك ميظعلا كلملل ةداهشلا لجا نم ىرخأ ةرات
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 فيك .(17:-١٠3وك7) ".رحبلا يف راطخأب .ةيربلا يف راطخأب .ةنيدملا ف راطخأب

 .ةوق ىلإ ةوق نمو دحم دحم نمو رصنل رصن نم ةبكرملاب ريست هذه سرفلاو ال

 ما داهطضا ما قيض ما هدشا حيسملا ةبحم نع انلصفيس نم" سلوب لوسرلا لوقك

 "انبحا يذلاب انراصتنا مظعي اهعيمج هذه يف اننكلو فيس مأ رطخ مأ يرع مأ عوج
 مور) :6 7-7 ١(.

 لكأي نأ ةوق تومللو .هناسرف عيمجو نوعرف تابكرم علتبي نأ ناطلس رحبلل لحا

 دعب ةمأو شيح دعب ًاشيج ءاهشويجو اهتاوق ةفاكو مهلك ملاعلا ةنعارف تابكرم

 لظ سساو سام لل حر ل ل يس يراك ا قل

 وزغيو توملا ناطلس بعري لب هجاومأ ىدحتيو رحبلا قوف يشمي نأ عاطتسا

 قوف هب فيطو ةيوارذعلا ةبك رملا فاتكأ قوف لمح ىذلا حيسملا وه كاذ .هتكلمت

 ىلاو هلك ملاعلا يف لب بسحف ةيدوهيلا يف ال ؛ةيسنكلا ةراشبلاو ةيلوسرلا سرفلا

 ةئيفس ذقنيل ءاملا ىلع يشمبو هتملكب رحبلاو حيرلا تكسي ملأ .ضرألا يضاقأ

 نيب نم ةيران ةبكرم يف ايليا يببلا هسدق عارذب فطخي ملأ ؟توملاو قرغلا نم لسرلا
 لب ردتقم زيزع عازتنا توملا ءاشحأ نم رزاعيلا هبيبح عزتني ملأ ؟ندرألا رف جاومأ

 وفطي مث هربب هعرصيو توملا عم هتاذب عراصتي ملأ ؟روبقلا يف نيذلل ةايح يطعيو

 ةكرابملا سرفلا هذه تحار مث نمو ؟ةمايقلاب هجاومأ قوف هسرفو هتسينك ةبكرم

 ةيربط ةريحب قوفو ةرات يكيتايردالا رحبلا قوف ميظعلا كلملا ةبك رم رخت ءاضيبلا

 .ةفلتحملا ملاعلا رامب قوفو لب «ىرخأ ةرات
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 اًهاوقو اهسارفأ نكل ةدحاو ةسينكو ةدحاو ةبكرم تناك ناو هذه ةبك رملاف

 ديسلا ثيح ةيسنكلا ةبكرملاب ريسلل ةدحاو ةوقو ةدحاو حورب اعم لمعت تاريثك

 هذه هسرف يّدح اذه ىلعألا ميظعلا كلملا نّيزي ال هذه ةءايجبا ةوعدلاو اذإ فيكف

 سرفلا هذه هجوك اقح ليمج هجو نم لهو ؟هتبك رم سرف عم نوعرف عنص ام

 هجوو مالسلاو ةبحماو ةعادولاو فطللا هجو وه امنإ اذه ليمجلا ديدجلا اههجو معن

 لجا .راصتنالاو برحلا هجو لب راقولاو ةبيهلا هجوو ناميإلاو ءاجرلاو ةسادقلاو ربلا

 يف بولقلا ىح اقح بعري دئالقب لمح اذهك قنعو طومسب لمح اذهك هحو
 هجوك حيسملا ةروصب لمحجا هجولا نم لمجا هجو نم لهو لب .نيملاظلا ةازغلا

 ؟نيسيدقلا سرف قنعك حيسملا ليحبإ دئالقب نيزم قنع نم لهو؟نيسيدقلا ةسينك

 هتلسلسو حيسملا ةدايقك ةيلوسر ةيضف ةياعرو ةيكلم ةيبهذ ةدايق نم له لب

 ؟سدقلا حورلاب ةهجوملا ةميكحلا ةيلوسرلا

 فيكو ؟(5١: 74عا1) ةيلوسرلا سرفلا هذه مامأ سكليف كلملا بعتري ال فيكف

 شورع شعترت ال فيكو ؟ةيوارذعلا ةبكرملا هذه مامأ رصم ناثوأ فحترت ال

 هيلوسر لسالسب ضيبلا ليخلا اهرحت ىلا ةيهلإلا ةبكرملا هذه مامأ شويحج قامعألا

 ١ةهٌؤر) اسولج قداصلا نيمألا اهيلع سلج امدعب ةيضف ةيفقسأ نامجبو بهذ نم

 أي نأ ديتعلاو هبيلصب يحورلا لوألا توملا ابلاغ ءاج يذلا كاذ ١5-7(.
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 ةبكرملا هذه مامأ سيلأ وأ ؟(؟: ”ؤر) هتنونيد يف يدسدلا يناثلا توملا بلغيل
 طومسب ةلمحما هوجولا يوذ ضيبلا ةيلوسرلا سارفألا كيتاه مادقأ تحتو ةيوامسلا

 ةبهتلملا ةسادقلا هخيح «بهذ لسالسب ةسبلملا باقرلاو دئالقب ةنيزملا قانعالاو

 ةيل وقال كل اهجلاو ةلسلستملا ةيلوسرلا تادايقلاو ةعماللا سدقلا حورلا بهاومو

 ؟هلكايه ةراجح لوهحملا ىلإ ترياطتو ناطيشلا لقاعم ميحجلا ىلاو تكدنا «ةبهتلملا
 لاوز ثادحأ كفنا مغرو ةفحترملا كيديب لجست تنأو خيراتلا اهيأ كلذك سيلأ

 سارفألا كيتاه رفاوحو مادقأ مامأ ةيسرافلاو ةينامورلا تايروطاربمإلا مظعا

 ةنيزب ةنيزملا سارفألا ثيح ةبكرملا هذه قوف عبرتملا نأ ىلع كلذ لدي الفأ ؟ضيبلا

 ؟حيسملا عوسي «بابرألا برو كولملا كلم وه ؛حورلا

 ةالحم يهو ءاضيب سرفك ميرم ةيوارذعلا ةبكرملا هتلمح يذلا كلملا وهو ال فيك

 ادننخيش املا ايوامس اكلم ملاعلا هب فوطت ةراهطلا دئالقب ةنيزمو ةسادقلا طومسب

 مامأ نوجاد طوقسك ةروعذم نيطايشلا هتبيه نم طقست مل وأ ؟ًابيبح اصلخمو

 ةبكرملا هذه لالج نع ءايعشا يبنلا أبنتي ملوأ ؟ىسافلا تيه ديلا .ترئات

 فحت رتف رصم ىلإ مداقو ةعيرس ةباحس ىلع بكار برلا اذوه" هلوقب ةيوارذعلا

 اذه ٍنيع لهف ؟(١: 5١شا) "اهلخاد رصم بلق بوذيو ههجو نم رصم ناثوأ
 رصم ع نيقي لكب هنا ؟كلذك ةيحورلا رصم مأ طقف ةيخيراتلا رصم كلذب يببلا

 ةعيرس ةباحسك رصم ىلإ ميرم ءارذعلا تمدق موي ًالعف مت دق يذلا رمألا ةيخيراتلا

 ريغ :١_١5(. 5تم) سدوريه هجو نم ةبراه عوسي لفطلا اهيفتك ىلع لمحت

 ملاعلا يه ىلاو ةيحورلا رصم ديعبلا ىدملا ىلعو كلذك نيع ءايعشا يبنلا نأ

 ةيبهذلا هناثوأ لازت ال يذلا ملاعلا .نوعرفب لثمتملا ناطيشلل دبعتسملا عئطاخلا

 فوطت يهو هذه ءامسلا ةبكرم مامأ فحترت ةيفسلفلاو ةيرشبلا همانصاو ةيضفلاو
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 ىوس لايقزح يبنلا اهنياع يلا ةيرانلا ةبكرملا امو .اصلخمو ابر هليحبإو عوسيب
 .اهتنعارفو نيطايشلا ىلإ ةبسنكلاو ةيوارذعلا ةبك رملا هذه تايدحتل قلطملا ليلعتلا

 5-5 ايتوهال ادن ءااورلعلا بلص دع ةردحعم ةيحورلا ةسينكلا تناك امو

 نيتهحاولا ءارذعلاو ةسينكلا تراص دقف عوسي حيسملل يذلا ءادفلاو دسجتلاب

 رشاعم اي كلذك سيلأ .امل نيتمّهطملا نيتريفسلا نيسرفلا لب ةبكرملل نيترينلا

 سيلا ؟مترم ةبهتلملا ةيمحللا ةبكرملا اهتيا كلذك سيلا ؟نيرشعلا نرقلا .يوهال

 اريزعلا ىتراق اي كللذك سبا ؟ايدتس اح ةلطعشلا ةيلوسرلا ةدسيقكلا اهنيآ كلذك

 نيدلا .نيللظلا ةيكرع قا ادويسا اهون نوكت نأ راذحف رضعلا ةسينك اي .فنآ اهأ

 ةاغطلا ةيكرم قره اهرق وأ م ب01 قرون ببوعشلا نيب :تاغاخلا كوغوزي

 ةازغلا ةبكرم يف رضحا اسرف وأ .(4_”: ةؤر) ضرألا نم مالسلا نوعرتي نيذلا

 نأ راذح لب .(80: ةؤر) سانلا نيب توملاو عوجلاو فيسلا نورشني نيذلا

 نيقرغتس كاذاو رشلاو ديدحلا تابكرم .«ناطيشلاو نوعرف ةبكرم يف اهرف نوكت

 تناك امك رصعلا ةسينك اي وك لب .رانلاو كالملا قامعأ يف مثالاو ديدحلا لقثب

 مالسلا نيلمحت ةبكرملا يف اضيبا اسرف ءدبلا نم ةيلوسرلا كنسينكو لبق نم كؤارذع
 سوقان قد ام اذإ يح .اهلك ةقيلخلا ىلإ عوسي حيسملا يف ةيدبألا ةراشبلاو ضيبألا

 لحب تيابك رف ُُق هءاقل ىلإ نيدعصت 0 تابك رم قوف حيسملا لبقاو ءامسلا

 كقنعو طومسب كيدح لمحا ام الئاق ىهابتيو كب كسيرع ىٌعتي كاذاو رونو

 .ةضف نم نامج عم بهذ نم لسالس كل عنصن دئالقب



 مأ ارمحا مأ ادوسا مأ اضيبا اسرف ةيسنكلا ةبكرملا هذه يف يسفن اي تنأ لهف
 سرف كنا مأ ءدسجلاو ملاعلا ةئيزب ةئيزم يسفن اي تنأ اينوعرف اسرف أ ؟ارضخا

 ؟لمسلاو حورلا ةنيزب ةنيزم ةيعوسي

 هتحئار ينيدران حافا هسلجم ين كلملا مادام 7

 هب. .نأل" الصأ تاوامسلا نم ىللعأ وه عوسي ةايحلا كلم نأب نيقيلا ملع ملعن نحن
 ناك ءاوس .ىري ال امو ىري ام .ضرألا ىلع امو ت'وامسلا ف ام قلخ دق

 :١5(. ١وك) "قلح دق هلو هب لكلا .نيطالس مأ تاسائر مأ تادايس مأ ورع

 ثلا ناو :سوذقلا' كتق-د ولولا نأل" ءآرذعلل كالملا لؤقك اقالطإ قحلا“سودقلا هنأو

 رشلا ىلإ ارظنت نأ نم رهظأ هانيع نأ ثيح هسلاجي نأ ريرشلا ردقي ال كلذل" ىعدي

 ناكس يرحلاب مكف .ةقامح بسني هتكئالم ىلاو مهنمتأي ال هديبع اذوه .روجلاو

 :١5(. ةويأ) "نوقحسي ثعلا لثمو بارتلا يف مهساسأ نيذلا نيط نم تويب

 مكف .هيئيع يف ةرهاط ريغ تاومسلاو مهنمتأي ال هوسيدق اذوه" هلوق كلذكو

 ملعنو ١5-١5(. :١ويا) "ءاملاك مثإلا براشلا ناسنإلا دساف هوركم يرحلاب

 .(5 :١وي١) "هتروشم ةكئالم عم مئاق تاوامسلا يف كلملا سلجم" نأ كلذك

 نم دسافلا ناسنإلا عم سلجو ةيلزألا هتاناصح نع ىلخت كلذ لك .قوف هنكل

 ةباين توملاب كلملا حيسملا دهعتي اهيف يلاو ةحلاصملاو راوحلا باب هعم حتفيل ديدج

 قحلا حور ىلع ًاظافح كلذو يدسمجلاو يحورلا توللا قحتسملا ئطاخلا نع

 امك ."توم يه ةئيطخلا ةرجإ".بوتكم وه امك هرهوج يف اقالطإ نئاكلا لدعلاو

 .يرافكلا حيسملا تومع نامبإلاو ةئيطخلا نع ةبوتلاب ئطاخلا ناسنإلا اهبجوم. مزتليو
 ةيعقاو ةيدسحت ةقيقح ناسنإلا عم هللا سلحب ىسمأ يبلا يئادفلا قلطنملا اذه نمف
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 لوحتي هيف ذإ عر ايضايع يهلإلا سلما ادغ ىح .عوسي حيسملا ف

 .راربأ نيسيدق ىلإ ةاطخلا نوراشعلاو نيتم ضيبا سام ىلإ دوسألا يرجحلا محفلا

 «يسيرفلا تيب يف ئكتم عوسي نأ تملع ذإ ةئطاخ تناك ةأرما نع أرقن امك

 عومدلاب هيملدق ا تأدتباو هيملدق دنع ةيكاب تفقوو بيط ةروراقب تءاجف

 نمف" .(11-758: ا/ول) بيطلاب امهنهدتو هيمدق لبقتو اهسأر رعشب امهحسمتو

 لاق مث .ًاريثك تبحأ اهنأل ةريثكلا اهاياطخ ترفغ دق ناعمس اي كل لوقأ كلذ لحا

 .(575-5.0 :الول) "مالسب يبهذا .كصلحخ دق كناميإ .كاياطحخ كل ةروفغم ةأرملل

 ظحالن الفأ ؟ةئطاخلا ةأرملا عم حيسملل ةيكلملا ةسلجلا هذه يف هظحالن يذلا ام ىرت

 مئاقلا يملإلا «نيبناحلا نيب ةرواشملاو ةحلاصملا دونب رارق ذيفنت ةيكلملا ةسلجلا هذه ف

 لثمت الفأ ؟ناميإلاو ةبحملاو ةبوتلا ىلع مئاقلا يناسنإلاو صالخلاو مالسلاو ةرفغملاب
 ؟ةايحلاو صاللخلا ىلإ ةقاّوتلاو ةئيطخلاب ةريسكلا ةحيرجلا ةيناسنإلا ةئطاخلا ةأرملا هذه

 عوسي يمدق ىلع اهنيدرانو اهعومد بكسبو اًكروراق حتفب «ةئطاخلا هذه حتفت ملأ

 اصالخخو ءادفو عايرع كيف حيسملا بلق ةروراق ءاهسأر رعشب امهحسمو

 ةروراقف .هتحئار ئيدران حوفي ةاطخلا عم هسلحب يف كلملا مادام معن ؟ةيدبأ ةايحو

 هنم ىرجف بيلصلا ىلع قائيملا دونب ىضتقمم هرسك يذلا هبلق يه امنإ حيسملا كلملا

 ىلع بكسنيل مالسو رب .قحو بح .توهالو توسان .ةايحو توم .ءامو مد

 ةروراقو .الماك اباكسنا ةئطاخلا ةأرملا هذه لاثم يفو ةئطاخلا ةحيرجلا ةيناسنإلا

 ىلع هنم يرجيل كلملا ةرضح يف روسكملا ةيناسنإلا بلق لاثم يه امنإ اضيأ ةئطاخلا

 حور جرتمي ذأو .راسكناو ناميإ ,فطاوعو بح ءعمدو ةبوت حيسملا مادقأ

 حورلا ةوقب ناسنإلا قلخي «ءادفلاو دسجتلاب ةيناسنإلاب ةيهلإلا نيذه نيتروراقلا

 ناسنإلا نبال لب سانلل سيلو هيدافل لب هتاذل سيل دعب اميف شيعيل اديدج سدقلا
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 ناطلسو ربلا كلم حيسملا عوسي ءامسلاو ضرألا نبال لب بسحف ضرألل سيلو

 .ةايحلا

 نمف .ةيكذلا حئاورلاو روطعلا جرختست هروذجو نيدرانلا نم ناك نإف نالاو

 .ةدلاخلا اهحئاورو ةيدبألا ةايحلا روطع جرختست ةيتوهاللا ةيلزألا هروذجو حيسملا

 ةيناسنإلا.بلق .ىلع يوامسلا نيدرانلا بكسنا .توملاو ملألا بيلص «.هبيلص فو لب

 مويداز انني رم 17 مرم تدذحأ" باتكلا لوقك 17 ًايبح اباكسنا ققشملا

 عوسي لاقف ...اهسأر رعشب امهتحسمو هيمدق هب تنهدو «نمثلا ريثك صلاخ

 .(7-07 :1١1وي) "هتظفح دق ئيفكت مويل اًهِإ .اهوكرتا

 يوامسلا نيدرانلا تاذ وه انبر حيسملا عوبسي اذه دسجتتملا هلإلا توم نأ لجأ

 توملا حئاورو ةئيطخلا ةناتن ةيناسنإلا نع دعبي نأ رداقلاو نمثلا ريثكلاو صلاخلا

 هلوقب سرطب لوسرلا راشأ ديجملا يئادفلا توملاو يكذلا نيدرانلا اذه ىلاو .ةهيركلا

 ىلا ةلطابلا مكتريس نم بهذ وأ ةضفب ئفت ءايشأب ال متيدتفا مكنأ نيملاع'

 "انهإ حيسملا مد سند الو بيع الب لمح نم امك ميرك مدب لب ءابآلا نم اهومتدلقت

 وه سلوب لوسرلا راشأ تاذلاب يئادفلا نيدرانلا اذه ىلاو :١8_١15(. ١طب١)

 ةحيبذو 0 انلجأل هسفن ملساو حيسملا انبحا امك ةبحملا يف اوكلسا" هلوقب رخآلا

 تع 1 دع ِس
 0 :هفاا ةبيط ةحئار هلل

 هبعشب حيسملا معوامسلا ةقللملا عمتي هيف يذلا ةايحلل ىلعألا سلجما وه اذه

 دنبلا كلملا حيسملا لمكا دق هيف يذلاو ءادفلاو دسجتلاب ضرألا ىلع يرشبلا

 دق" بيلصلا ىلع اذه ةبحما كلم خرص نأ ذئمو .بباصلاب هقاثيم نم لوألا

 لاعتو -هلسلجب كم دتلا او تفما ةيناسنإلا غم :ةحلاصملاو راوحلا باب كرت "لمتكا
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 ةليبقو ةمأ لكو ةيرماس ةناسنإ لكو ةيلدحم سفن لك هنيدران قشنتستو هصالخ

 ةايحلا عيباني رجفتت هئادف سرعو هبح عمجم يفو هبيلص سلجم يف نال .ةيقينيف ةيروس

 ءنوعطملا ريبكلا بلقلا كايذ نم نارفغلا ةروراق ضيفتو صالنلا رامأ يرحتو

 .ةمطحما سوفنلاو ةحيرجلا بولقلا ىلع ةيدبأ ةايحو ايكذ انيدران

 اهيف لب .ناسنإلاو هللا نيب عامتجا شرعو راوح ةدعاقو الت ةطقن ءارذعلا تناك
 هداليمع. ةيلزألا ةملكلاب هللا ملكتو اسولج يرشبلا هسلحمب يب حيسملا كلملا سلج دق دا 15 00 ها 1 1 1

 ىلع هتايح حئاور اهراسكناو اهعضاوتب ءارذعلا ترجفو امالك ةيرشبلا عم

 كلملل ىلعأ ًاسلجب نيسيدقلا ةسينك تناك اذكهو لب بسحو كلذ سيلو
 .مكعم حصفلا اذه لكآ نأ تيهتشا ةوهش' ًالئاق ةيلعلا يف امهطسوت موي سودقلا

 َّق مكعم اديدج هبرشا بح اذه ةمركلا جاتن نم برشا ال يئنأ مكل لوقأ قحلا

 هحورب بكسنا مويو ابولصم اهطسو ف عفر مويو ((55 1تم) "يبأ توكلم

 قوف اهيتأي مويو لب ءادومع ءامسلا ىلإ اهتريسم يف اهقفاري مويو ابيكس ةيلعلا يف

 رق املك يكوابب هيت مع قردرامعلا

 ةيسنكلا كسلاحب يف وه له ؟ةسينكلا اهتيا مويلا كسلحب يف كلملا نأ له نآلاو

 كئاضعأ تاعامتجا يف لب ةيرادإلا كتاررقمو ةيملاعلا كيداونو ةيلاملا كناحلو
 طسبي يذلا كلملا وه تاذلا نأ مأ «كتفقاسأ عماجبو كتنهكو كحخويش سلاحبو

 سلحب ىلإ ةيملاع ةسينك اي اقح مويلا نيلحخدت له ؟كتارّدقم ىلع مويلا هيحانج
 كلذو همامأ امب تّدهعت ىلا قاثيملا دونب نيذفنتو ةحلاصملاو راوحلل سودقلا كلملا

 بولقلا حسمو فطاوعلا بكسو بيطلا ريراوق رسكبو ناميإلاو عومدلاو ةبوتلاب
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 عامتجا تعطاق دق كنا مأ «ةقرحملا ةعشملا مادقألا كيتامب نويعلا عم راكفألاو

 ؟ةبوتلاو ةحلاصملا يباب تلفقأو سلتا ترجهو اذه صاللخلا|

 ةمحلاصلا هيشيدق ةروشم ىلاو ةيرشبلا سفنلا اهتيا هبيلص سلم يف حيسملا كلملا ىلإف

 هللا عمتجي ثيح ءارذعلا ةعاق ىلاو ةريرشلا ةيملاعلا ةروشملا تاذ ,تاذلا اهتيا

 ثيح ةيويندلا سلاحماو ةيدسجلا تاعاقلا ةبيبر اي «صالخلاو ةسادقلل ناسنإلاب

 ناعمجب تيب يف ةئطاخلا ىلإ معن .كالهلاو ةساجنلل ناسنإلاب ناطيشلا اهيف عمتجي

 ةروسكملا بولقلاو ةحيرحلا سوفنلا عيمج اي هسلحمب يف حيسملا أكتي ثيح يسيرفلا

 نيبئاتلا اهيأ متنا مكل وه همالسو هكلُم حيسملا نكل ايسيرف اتيب ناك ناو تيبلا نأل

 .اريثك حيسملا كلملل نوبحملاو ةيصعملا نع

 يبي دنا ل وينعم قرصعأل#

 ؟اقيمع اهيلإ فهلتت ةبيبحلا تحار لاو هذه رملا ةّرص نوكت نأ ىسع ام ىرت

 هتوسان يق اقالطإ ةنئاكلاو عروسي حيسملا ُْق ٌداصأ توهاللا ةرهوج يه تيسلأ

 رهاوج لكب تظفتحا دقو حيسملا عوسي ةيناسنإ يه تسيلوأ ؟ةتيرشب مسجو

 هذه رملا ةرص قرتحت ملأ وأ ؟يرافكلا توملاو رملا ةرصو ءادفلا سئافنو توهاللا

 ةايحلا حئاور اهقارتحاب تثعبناف «ةرمتسملا ةلعتشملا هنارين ١ بيلصلا مالاب اقارتحا

 ؟ةشعنملا ةكرابملا ءادنلاو بحلا روطعو ةديحلا

 وهو ةكفانش ةهرجش نم ج رختسي معطلا رم روخن (يعيبطلا رملا ناك نإف نالاو

 اقح قاذملا رم «ناحور يواممس رم اضيأ عوسي حيسملاف «ةحئارلا بيط رضحتسم

 ةرابلا ةديدحلا ةعيبطلا ىلع انيقي قاذملا ولح هنكل «ةئطاخلا ةيناسنإلا ةعيبطلا ىلع



 بيط رضحتسم ةكئاشلا بيلصلا ةرجش يه ّىيلاو هترجش نم جرختسي يذلاو

 .صالخلاو نارفغا رضحتسم وه «ةحئارلا

 أايدسج+ حيسملا تناومك عاجواللاو مالالاب لوحشم ضرالا ىلع توم نم لهو

 بيلصلا يف ام لكبو نذإ هبيلصب حيسملا نوكي ال فيكف ؟ايحور مأ ايسفن مأ ناك

 |واحي اثبع اذه لجا نمو ؟ةرافك ةظفحم و ءادف ةنازخو رم ةرص «قامعأو داعبأ نم

 ارم لعتشت ىهو ةيحلإلا ةرصلا هذه نم الإ ةيكذلا.ةايحلا ةحئار مسنتي نأ ناسنإلا

 ايتا ناسنإ لك وهو «ةئيطخلا ناسنإ لواحي اثبع لب .الاعتشا بيلصلا تارمج قوف

 هبلق تانعط نم وجنيو هعاجوا نم صلختيو هضارماأ نم يفشي نا ماعلا نأ 98 . | 8 ) ا 7 1 .. 007 ١

 اجالعلا تناك نإ هنال .حيسملا بيلص ةرص .هذه رملا ةرصب الإ هريمض تازخوو تاجحاسلا نا نا سي محيط د رب كي يس يا

 ةرصو بيلصلا مالآف ءيدسملا ءافشلل اطرش ةملؤملا ةيحارجلا تايلمعلاو معطلا ةرملا

 - هيأ ءللا أذل | الإ د املأ ه لا ءاششلل اساسأ اط 5 03 لك |
 3اربامح يذل رمال ند 2 مور ىو 2 57 م يم كل 9

 تيسملا عن كوكي :ئىروخحلاب وكف" لوقي جارف .«يرجالا :ةايحو :هثايح .ق سلوي .لوهرلا
 6 | 54 0 ا . 05 اح رب 0م 58 24 مل - زر - 7 نمو ربع

 :١5(. 8 بع) "يحلا هللا

 وه اناقسو امك «هيقسن لازن الو ةرارمو ارم بيلصلا قرف حيسملا انيقس دق لجأ

 نحن انترارم نيب قرفلا مظعا ام نكلو .انيقسي لازي الو هبيلص ةرارم نم رخال

 متإلاب ةروصعم رشلاب ةرم بولق ةراصع يه امإ نحن انترارمف ؟وه هترارمو

 بحلاب روسكم ملأ بلقو رم ةرص يهف حيسملا ةرارم امأ .ةينانألا حورو ءاضغبلاو

 ةرص تسمأ اذهلو .انتيرشب ةرارل ىدصتت ةيهلإ ةيرافك ةرارم لب «ءادفلاب نوعطمو

 انضارمأل يئاشلا جالعلاو يئادفلا ءاودلاو يبجلا رضحتسملا هذه حيسملا ّرم
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 راظاديفاشلاوللاو «صاواضتلا»:ريطعتتشملا اذه: ىلاو:-.ةيزمرقلا اناياطخ و. ةيصعتسملا

 انضعتةكّرش الف نؤنلا فوه ءامكزونلا ف انكلس نإ نكلو" هلوقب انحوي لوسرلا

 كلذكو .(307 ١وي١) ةئيطخ لك نم انرهطي هنبا حيسملا عوسي مدو ضعب عم

 ريصت يدودلاكو جلثلاك ضيبت زمرقلاك مكاياطخ تناك نإ" لوقي ءايعشا يببلا

 ”فوصلاك )اش١ :24١8.

 هتايح نوكت فيك ىرت .انل ةوالح همالآو حيسملا توم ةرص تناك ناف نآلاو

 سلوب لوسرلا لوقك ؟ةايحب ةايحو ةوالحب ةوالح تسيلأ ؟تاومألا نيب نم هتمايقو

 نحنو اريثك ىلوألابف هنبا تومب هللا عم انك وص لق حالعأ قواك نإ هألا" اضيأ

 :١٠١(. هور)"هتايحب صلخن .نوح اصم

 كايذل اطسقو وكلا كايذل للدخو رملا كايذل ةرص انحلإ ةمعنب تتاب مترم ءارذعلا

 موي .هللا حيسم ءاهديحو رئارمو مالآل ءاهسفنب ةرارملاو ملألا فيس زاج لب .نملا

 تارمج قوف بهتليو ارم سانلاو هلل نم رصعي .ءامسلاو ضرألا نيب اقلعم هتأر

 تنأ اماو" ءارذعلل ةلئاقلا خيشلا ناعمس ةوبنل اذيفنت كلذو ًاباهتلا يرافكلا توملا

 حيسملا بيلص فيس الإ فيسلا اذه امو .(75: ؟ول) "فيس كسفن يف زوجيف
 انيلي فار شعاب ب رالكتوو: (علايو':اياهيسحف «كلذسيلو ..ازاوح .اهسفن.ق «زاخج يذلا

 تيبملا اذه نوكي يكل كلذو ءادبؤم ايإ ايحور رخآ اتيبمو اتقؤم ايفرح اينمز

 يبدت نيبو ايدبأ اتيبم ةسدقملا ةسينكلا ييدت نيب بيبحلا تيبمل انوبرغ رخآلا

 .ًايرهد ًاتيبم ةديدجلا هتيناسنإ

 رتكللو ةرص يهإلا رملل تسمأ دق ءارذعلاك ىرحخألا يه ةشينكلاو ال فيك

 حيسملا مدو دسم لب اطسق يوامسلا نمللو ةظفحم ةنيمثلا ةؤلؤللو القح يوامسلا

 هب



 اهيندت نيب تنيبيزو ههسور نع اهآلدو ةثاذب اهيف نكي ال .نذإ تيكف ؟اعذعو ةدئاف

 ؟هتايحو هب اهئاشحأو

 ميرم ءارذعلا يبد ري كنيس دك يبييذلا حيسملا ناك نإ نآلاو

 ةنمدلا ةسيكلا اهدنأ .كلييدل .نو نيب نلت" تيب لهف «نيسيدقلا ةسينك يبد

 ايلا اها ودع ممل ةيسللا ضر اما كاس يب
 هللا لكيه دسفي نمف مكيف لاح هللا حورو هلل لكيه متنا" لوقي سلوب لوسرلا

 ع

 يقتلا. اهنيأ يرسألا تنأ ١ نيملعت تيرا ما نسناب م ركوة دس

 حتفو وص دحأ عمس نإ .عرقاو بابلا ىلع فقاو اذنا اه" لوقي برلا نأ ةيرشبلا

 ؟(١٠5: "ؤر) يعم وهو هعم ىشعتاو لخدا بابلا

 لقحو رملل َةرَّص ةيناسنإلا سفنلا اهتيأ ىرخألا تنأو ةسيئكلا اهتيأ اذإ تنأ لهف
 يوهاللا تاريلا .نادمتست' .نبيبحلا توبه حورلل لكيهو نملل طسقو كلل

 لازي ال يذلاو تاب دق يذلاو حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا كايذ نم يئادفلا رتكلاو

 كايذ ف مويلا امتنك نإف ؟ي ىسنكلاو يواردعلا ميك رابملا نيييدتلا كبي نيب تيب

 دب 1 قيس لل ةراعر الوقت نأ ناعيطتست قدمو ةفادق انا وب ةبتع ىوتسملا
 : 2 7 ع 3-8 ١

 71 ا 0 , | 00 َ ص احدرع سجس أ 52 ا ا ىلا ا

 ب رلا حيسملاو ا فيك .نيراتحتملا ناو نيسيدقلا لوصتخ-و نينم ؤملا مورك طسو

 اهرظانمو ةيكذلا اهتحئار لب ؟ءاوس دح ىلع ةيحورلاو ةيعيبطلا ةايحلا لامج وه

 "”ياهز الاب "ان اليم او وقنغ ميصت اهدنع ءانخلا ةعبن يه ةيغافلا ةقاطلا
 أت

 ىلإ



 سشارعألاو .نسئارعلا لكل ..لامجلا:.ةلغ وه. بيبحلا حيسملا سيلا ؟ةليمدللا 'ةيالوللا

 ؟ءامسلا اناق ىلإ لب ليلجلا اناق سرع ىلإ نييوعدملا

 ةيغاف ةقاط كلذك حيسملاف ءايدسحج ىراذعلا ليمحت ردصم ءانحلا ةقاط تناك نإف

 طسو :يفو موركلا ءانبأ يف كلذو .ايحور اليمحت ىراذعلا ليمجتل ةيوامس ءاّنحو

 هاي يل قيما ىهو بيلصلا ةّمكأ قوف ةسورغملا موركلا كلت .هئابحأو هبعش

 .ةدلاخلا حوبذملا لمحلا نيع هايم. لب ةلئازلا يدح نيع

 ءانح بسكت ىلوألابف ارمحا الامج اذكه نسئارعلا «بنكت ءاتخلا تناك ثاف نآلاو

 اذكهو ؟ةيناق يمادلا بيلصلاب ةبحمو ارمحا ًالامج هديبع رمحألا يناقلا همدو حيسملا

 ةغبص حيسملا بيلص ةقاط «ةيغافلا ةقاطلا كلتو يزمرقلا رمحألا نوللا اذه ىقبيس

 لامجلا اذه نع ءايعشا يبنلا أبنت امك .نيمهلملا نيسيدقلاو زييحنورلا نيقشاعلا لامج

 ةرصب نم رمح بايثب مودآ نم آلا اذ نم" ًالئاق ةيغافلا هتقاطو حيسملا ف رمحألا

 يذلا عئارلا لامجلا اذه ١(. :77شا) "هتوق ةرثكب مظعتملاو هسبالع, يهبلا اذه

 مودآ نم ايناق ارمحا اذكه مهيلإ حيسملا عوجر دعب ةيكئالملا تانئاكلا يح شهدا

 كسابل لاب ام" ةلئاق ربختست ةيكئالملا تانئاكلا هذه تحارف .ملاعلا ةرصبو ضرألا

 ءامسلا ىلإ دعاصلا برلا اهبيجيف ١(. :”7”شا) "ةرصعملا سئادك كبايثو رمح

 يبضغب مهتسدف .دحأ يعم نكي مل بوعشلاو نمو يدحو ةرصعملا تسد دق

 .(7: ”7شا) "يسبالم لك تحخطلتو يبايث ىلع مهريصع شرف .يضيغب مهتئطوو

 هلاتق يف حيسملا بيبحلا كلملا ام غبطصا يلا ةيهازلا ءانحلاو ةيغافلا ةقاطلا يه هذه

 دانجأ عم حلاعلا ةالوو رهدلا اذه ةملظ عم نيطالسلاو ءاسؤرلا" عم هتاعراصمو

 ىلع حيسملا زاح اهيف يلاو :-١15(. <فأ) "تايوامسلا يف ةيحورلا رشلا
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 هذهو .نحن انباسحل لب وه هباسحل سيل كلذو .نيبملا ضيبألا رصنلاو ءارمحلا ةبلغلا

 مدب سومغم بوئثب لبرستم وهو /ئالذك انحوي بيبحلا هار دق ءارمحلا ةلحلا
 :١1(. ١ةؤر) "هللا ةملك همسا ىعديو

 عوسي حيسملاب انّميت رمحألا ناوجرألا برثلا ةسيكلا ةمقاسأ يدتري له مويلاو

 بيلصلا ىلع همسج خطلتو اراتهتسا ةمكاحملا ف ناوجرألا بوثلا سبل يذلا

 موهفملا اذهب اذه ةفقاسألا يف ناوجرألا بوثلا مويلا ناك نإف ؟ءادتفا يك رلا ةمدب

 مهئامد اولذبيل دادعتسا ىلع مويلا ةسينكلا ةفقاسأ لهو ..ايلقتلا معنو سابللا معنف

 يف مهوقبس نيذلا نأش كلذب مهنأش هفارخو حيسملا ليحنإ ليبس يف ءارمحلا ةيناقلا

 ؟يئادفلا لمعلاو يناوجرألا ديلقتلا

 ةيئادفلا ةيغافلا ةقاطلاو ءانحلاب انيقي ةغوبصم 557 بيرل مويلا ةسينكلا له

 ةقاطلا هذكه ا أ تغبطصا دق ءارذعلا تناك نإف ؟بيبحلاو بحلا ةرمحب ةلمجمو

 لسرلا ةنسينك ..تناك .نإو .عادقلاو .دسحجتلاب .بببحلا ءادنع اذكه تلم و ةيغافلا

 بجوتي الفأ ةيومدلا ءانحلاو ةقاطلا تاذب ىرخألا يه تغبطصا دق نيسيدقلاو

 ىلع لمعتل ؟ءادفلا مدب ةلمحبو ءانحلاب ةغبطصم اذكه نوكت نأ مويلا ةسينكلا ىلع

 اهتيا مويلا تنأ له ؟ءادفلاو دسجتلا ءانحب مهليمحتو ليحنإلا ةغبصب ممألا ةغبص

 ةقاطلا كطسوتت ءانوصحو ًالابج ءارارضاو اهايم يدج نيع مورك ريظن ةسينكلا
 كلسر مورك نأش كلذ يف كنأش ؟حيسملا عوسي .بيبحلا ليمجلاو ةيغافلا

 لدب كسحلاو كوشلا اهطسوتي ةروجهم مورك مويلا كنا مأ .ءكئابآو كيسيدقو

 ؟ةعاتبملا فارخلا لدب ةلاتحما بلاعثلاو ؟قحلاو ةبحما لدب خارصلاو ءاضغبلاو ؟ءانحلا

 يه أ ؟ةبيبح اي كيفك يف ةغبصلاو ةسينكلا اهتيأ مويلا كيدي يف ءاّنحلا عون وه ام



 لتفو مهقوقح بلسو ءايربألا ءامد كفس ءانح اهإ مأ حيسملا بيلص ءانح

0 ٠. 

 -_ل * |

 .هتايرغمو ملاعلا ةعبص نمو هتاوهشو دسجلا ءانح نم ةسينكلا اهتيأ كيدي يلسغاف

 ةبوتلاب اهيلسغا لب .ءامب حيسملا مد ةيلوؤسم نم هيدي سطالايب لسغ امك ال نكلو

 كاياطخ تناك نإ" كاذاو ؟بلقلا ىلاو بلقلا نم نيحراخلا مدلاو ءاملابو ةيبلقلا

 :١8(. ١شا)' فوصلاك ريصت ءارمح يدودلاك تناك ناو جلثلاك ضيبت زمرقلاك

 .ةيدافلا هئانحب كلمجيو ةيغافلا هتقاطب كيدي بيبحلا حيسملا غبصي كاذا معن

 كبطخ نأ ذنم صالخلا ءانُّحو بحلا ةغبصب بيبحلا كغبص دقلف يسفن اي تنأ امأ

 .ةنيمأ ءادفلا دهع ف ةجوزو ةفيفع ءارذع هل ينوكتل .ةيدومعملاب ليحبإلاب هسفنل

 فو .كلملا ةرهشو سطاليب ءاعوب كئانح لسغ نم ىرخألا تنأ يرذحا نكلو

 .ةسائرل ًابلط حروق هايم فو .ةورثل ًابلط سامرد هايم فو .ةضفل ًابلط اذوهي هايم
 نأل .ةوهشل اقرحت ةميدقلا دؤاد رابا يفو .ةماعزل اشطعت يسر رفلا سوك ل ل

 ءانح يه كئاثحو ءادفلا ةغعبص يه كتغبصو بيلصلا ةقاط يه ةيغافلا كتقاط

 .بحلاو لامجلا ءانح لب ةايحلاو صالخلا

 ناتمامح كانيع.ةليمج تنأ اه يتبيبح اي ةليمج تنأ اه

 , حي | ربلا يف ةليمجلا هتروص حيسملا عبط دقو ةليمج اذكه حيسملا ةبيبح نوكت ال فيك

 اهحور ركسأو احسم ةسادقلا ناهدأب اهدسج حسمو ؟اد.ؤم اعبط اهيلع ةسادقلاو

 ةمعنلا رهاوج اهمف يف عضوو ةيهلإلا ةمكحلا راونأب اهلقع راناو يلزألا بحلا ةرمخت

 ؟اقتعمو اددحب ارتك ةايحلاو

 ا/آ



 هل حيسملا اهراتخا دقو ةليمجو ةبيبح اذكه ركبلا حيسملا ءارذع نوكت ال فيك لحا

 اذكه نيسيدقلا ةسيئك نوكت ال فيكو ؟ةبّوطم روهدلا دبا ءارذعو ةكرابم اَمأ

 اهيف نضغ ال ةفيفع ءارذع" لئابقلاو بوعشلا نيب نم حيسملا اهراتخا امدعب ةليمج

 ةيرشبلا سفنلا نوكت ال فيكو ؟(107: هفا) "كلذ لثم نم ئش وأ بيع الو

 جيشلا بيبطا مدي تروتو اسيدقت هللا ةملكب تسد لق يع.انإ' ةليمج [ذكف

 ةرص يرافكلا رّملل تراص دقو ةليمجح ميرم ءارذعلا نوكت ال فيك معن ؟اريربت

 فورخللو ةجسوع ةيهلإلا رانللو ًالقح ةايحلا لبنسلو أطسق يوامسلا نمللو

 ؟ةدلاوو امأ ءامسلا برلو دسجتملا هلالل لب ةنيفس يوامسلا حونلو ةّرج حوبذملا

 ةاكنو ةررع .ءارذعلاب حيسفللا تراض دقو ةليمج قكلذك ةيمييكلا نكت ال :فيكو

 نير ارو أل كرر بما راسو عر عفو عسرعو

 عا رذدعلاب ىرخألا يض تراص دقو ةليمح اضيأ ةدكحسكلا ةيرشبلا سفنلا نوكت

 دسجتملا هلاللو ةنيفسو ةّزجو ظ2ظ6 2ظآ05006 6-1 ةرص حيسملل ةسينكلاو

 'اماو ةنبا حورلاب حيسملا عوسي ماك 2 :

 نم لك نال .يماو يحأو ىبحأ مه ءالؤه هذيمالت نع حيسملا لقي ملأ ؟ال ملو

 اكيه نامبإلاو ةبوتلاب نمؤملا حبصي مو ها ؟ يماو ىخأو يحأ وه هللا ةملك عمسي

 ؟بيبحلا يدافلل ًايحور ًامبذمو هللا حيسمل ًالزيمو سدقلا حورلل

 اميل ةايحلا لبنسل ارتحل همدو برلا كيسكب هل وانتب نستسملا نموؤملا ريصي ملأ وأ

 ةيسنكلاو ةيوارذعلا تايوتسملا كيتاه يف اذكه ريصي ال فيك لب ؟يوامسلا نملل
 محل نم همحلو ( حيسملا 5 هؤاضعأ تراص لإ ءسدقلا حورلا ةمعنبو ةيلاعلا

 نم همسج ءاضعأ نحن سلوب لوس رلا لوقك ,حيسملا مايةع نم هماظعو ,حيسملا

 ا/ا/



 ةعومجم يه اهتاذب ةسدقملا ةعيوكلا قيسيلا .زؤأ-؟(* + .هفاإ "هفاظع در هيد

 ؟سدقلا حورلا اياطعو ءادفلا ةمعنب تسدقتو ةئيطخلا نع تبات ىلا سوفنلا كيتاه

 كيتاهو ةسينكلا كيتاهل حلاصلا جذومنلا يه اهسفن مهرم ءارذعلا تسيلأ وأ

 اذه ةسدقم ةيرشب سفنو اهماقم اذه ركب ةسينكو اهزكرم اذه ءارذعف ؟سوفنلا

 .ةليمج تنأ اه .ىبيبح اي ةليمج تنأ اه" هلوقب بيبحلا اهفصي نأ دب ال ءافأش

 . ناتمامح كانيع

 ةعادوو مالسلاو فطللا امهيف دّسحت دقو نينيعلا لامج وهأ ؟اذه وه لامج يأو
 باتكلا يّدخ «نامرلا تاّبحب نيعصرملا نيتحافتلا نيّدخلا لامج هنا مأ «مامحلا

 ةرمحو ءادفلا زمرقب نيتغبطصملا نيتفشلاو مفلا لامج وهأ ؟نمحرلا تابح هتابحو
 ؟ةايحلا حئاور قشنتسي وهو قوف ىلإ جربك بصتتنملا فنالا لامج هنا مأ «ةراشبلا

 قوف نييدثلا لامج هنا مأ 5 ةسارق نيفتكلا ىلع لسرتسملا رعشلا لامج وهأ

 نيتلارغلا_:ةفايسلا لامجح رهأ' «ةليمجتو ةبغ ةيبض ىفشنخك ناضبار امغو .ردصضلا

 ءافيهلا ةماقلا لامج هنا مأ ءاناملو احور لابحلا ىلع نيرفاطلا لالت قوف نيزفاقلا

 ةبيبحلا يف لامجلا اذه لك هنا مأ ؟تايوامسلاو ءامسلا وحن ىماستت ةلخنلاك يهو

 ؟اهيف بيع ال ىلا

 حيسملا عم ءادفلاو دسجتلاب تراص دقو ةليمج اذكه حيسملا ةبيبح نوكت ال فيك

 نويعب رظنتو حيسملا بلقب ايحتو برلا حيسملا ركفب ركفت يهو ال فيك ؟ادحاو

 كرحتتو دجوتو ايحت لب" حيسملا مادقأب يشمتو حيسملا ناذآب عمستو حيسلا
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 :؟لغ) 'يلحال هسفن ملساو ئببحا يذلا هللا نبا ناميإ .نامبإلا يف دايحأ نآلا ايخأ

)١ 

 امل اهيراقاع و ميسا ل رو كالا يانا يجئ 11 بيش هيض

 دنسحت و ء ؟اباستكا ءاردعلا لابس كلي بست : قلم 5 اديسحت اديب

 اذيح ايفر 55-5 يناذلا ةردر وحلا رح كلذدك سيدقلا نم ملا

 و بدستكيف ةسيزكلا مع 8 ايناعإ اويضَعَو ءارذعلا نايك ف ةيحور ةيلخ هتفصب

 ملأ ؟ال ملو ؟اباستكا ةسينكلاو ءارذعلا لامج رخآلا
 | ه-_

 ر ري 0 عا كيع ةنم ملا لا -سحت

 الآ .بياصلاب انك وع ضخم امك .ايعالاب  ةدلتو هي. .ضضمت اهدنع ديسملل
 رو .ا 1 ل ال ب: 2 7 * ال ا

 اهيعارذب هقوطتو حيسملا ع وسيب ةنمؤملا سفنلا ضخمتت امف أ ؟ ايحنالاب اهدلوو
 و 5 54 ا د ال م _/ ائ ان ل 1 تف كا

 ءاردعلا تلعف اهك ةدلاو ءارذعك اهبلق هراصعو اهفطاو معو اهئاشحا نم همعطت و
- 

 ع

 ! يدسجلاو يحورلا ني يديعصلا نع كلو الأ رب م لاو هل | ا
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 نم .ةيرشبلا سفنلاو ةسينكلا ةيوارذعل ساسأ ىه امنإ مبرم ءارذعلا ةيوارذع اذإ

 هلإلا كايذ لامج هنال هيف بيع ال الامح «ةبيبحلل قلطملا لامحلا تاب كلذ لحا

 | .٠ .٠ 7 .ءممو 4 ور . - هع 2 7 ١ .٠

 هلوقب سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا ىلامحلا اماكتلا كاذ ." ابنسلاب نآلم احمق

 سايق ىلإ لماك ناسنإ ىلإ هللا نبا ةفرعمو نامبإلا ةينادحو ىلإ اعيمج ىهتنن نأ ىلا"

 فوعسملا» لإ ةيبحلا ف 0 يذلا لامجلا اذه :١85(. ؛فا) "حيسملا ءولم ةماق

 وأ سجن ئش اهلحدي ال" ا رايسلا ندرس دوا انس ةدفر اكرر قلطملا

 ؟١ؤر) فاورخلا ةايح رفس يف نيبوتكملا الإ ابذك وأ امدجر عنصي ام الو سند

.)77/ 

,/ 



 >لوبت كوهي افرلفيل ؟: هلاوقبلا_نسلتوب لوسرلا هيلإ حول يذلا كرتشملا لامجلا هنا معن

 "لكلا ينو لكلا وه حيسملا لب .رح الو دبع سيل .ىديخس الو يربرب سيل .قانوب

 :١١(. ”"وك)

 ناك نإو .يحورلاو ٍقرحلا دسجتلاب ًاديحب اذكه ءارذعلا لامج ناك نإف نآلاو

 ايو يسفن اي كيف كلذك وه لهف .يحورلا دسجتلا يف ًاعيفر اذكه ةسينكلا لامج
 ئيعك اقح ناتعيدو ناتمامح كانيع رهو ؟يغاو .نانعالاب ةيبينكلاو .ءارذغلا ةكرد

 ؟ةزيزعلا ةئراقلا اهتيأ ةسينكلاو ءارذعلا

 رضخا انريرسو ولحو يبيبح اي ليمج تنأ اه 5

- 
- .- 

 تيك يودع وا هعرت# ايينوا :لدتعملا .نقيعضلا نقصنملا -ناسندإلا اهيأ ,كلذك سيلفأ

 اذهيج ةقلار ادناردكلا ف ةقيهحلابفليصألا :ةينيظنلا" اعمل لفي لج ؟تسك اهقيكو

 ؟ديعب نم وأ بيرق نم لامجلا

 هتوالحو ةرورضلاب ولح هنإف 27 52007 ًالامج ًاليمج اذكه حيسملا ناك نإف

 هلك اضل 2 اخ مركت كاس لابتي .نركر تح هنأ ..قللذك ةقلطم ةيدعرس

 دجوي نيأ نوفرعي طقف ضعبلا نكلو ةوالحلاب نوذذلتيو لامحلا نوقشعي سانلا
 يف لامجلا نوري سانلا نم ريثكلا .ةيقيقحلا ةوالحلا رقتست نيأو ليصألا لامجلا

 ىرت لازت ال ةأرملا هنأل" ديدجب مهيلع سيل كلذو اهقاذم ف ةوالحلاو ةئيطخلا

 ديلا دمت لازت الو رظنلل ةيّهش ةرجشلا ناو نويعلل ةجهيو لكألل ةديج ةرجشلا



 .هقاذم ىف ةيقيقحلا ةذللاو حيسملا رب ف ىقيقحلا لامجلا نوري طقف سانلا
 م

 ردصم حيسملا نوكيف «ةئيطخلاو ةرارملاو حبقلا ردصم وه ناطيشلا ناك نإ نالاو

 لامج امأ ,ةقلطم هترارمو قلطم حبق وه امنإ ناطيشلا حبق .ربلاب ةوالحلاو لامجلا

 كلذو يحورو يلقع 3 ناطيشلا حبق .ةقلطم هتوالحو قلطم لامج وهف حيسملا

 يحور لامج وه حيسملا لامج نكلو «ةريرشلا تايلاعفلا رئاسو تافارخلاو لهجلاب

 عيمج هيف ثيح  ةيريخلا تايلاعفلا رئاسو ةيحورلا ةرانتسالاو ةفرعملاب ءيلم يلقعو

 دقحلاب كلذو يفطاعو يسفن حبق «ناطيشلا حبق ة.(”: ”وك) ةفرعملاو ملعلا زونك

 ةبحماب نوحشم يفطاعو يسفن لامج وه 7 لامج نا ريغ «ةينانألاو دسحلاو

 تاهاعلاو داسفلاو ضارمألاب يدسج حبق وه ناطيشلا حبق .ةيحضتلاو مالسلاو

 ةايحلاو قسانتلاو لماكتلاو ةحصلاب يك دسحج لامح وهف .حيسملا لامح اماو «توملاو
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 ديتعلا لماكتملا يالسللا لامتلا اذه, ىلا: .”"ريشبلا ني نم الاخ عربا هنا كي

 هع اهسفن ةقيلخطا نآل "هلوقين سلوب لوسرلا ةيلإ.راشاو هديسحت حيسملا للد

 اعم ضخمتتو نعت ةقيلخلا لك نأ ملعن اننإف .هللا دال وأ دحم ةيرح ىلإ داسفلا ةيدوبع

 يف نكن اضيا انسفنا نحن حورلا ةروكاب انل نيذلا نحن لب طقف اذكه سيلو .نآلا ىلإ

 :5١-55(. مكور) انداسجا ءادف ئبتلا نيعقوتم انسفنا

 الصا ناطيشلا نم وهف د ايسفنو ا ايلقع 5 ىرن امثيح اذإ

 الصا حيسملا نم وهف ايدسجو ايسفنو ايحورو ايلقع الام ىرن امثيحو .ًاردصمو

 ؛ه: هتم) "نيحلاطلاو نيحلاصلا ىلع هللا قرشيو تاريخا رظمي هللا نأل "اردضم كضيف

 نيحلاصلا يف ةملظلا ثعبيو تائيسلاو رورشلا رطمعي اضيا ناطيشلا اذكه .(

/ 



 مأ تناك ةيحور) ةمات ةبهوم لكو ةحلاص ةيطع لك هنا امك" هنأل .نيحلاطلاو

 ”نارود لظ الو رييغت هدنع سيل يذلا راونألا ىبأ دنع نم قوف نم ةلزان (ةيعيبط

 نم ةدعاص ةحيبق ةرارمو ةكلهم ةبرضو ةريرش ةمقن لك اضيا اذكه ١ :٠( عي)

 ناك كاذ نأل "نارود لظو رييغت هدنع يذلا سيلبإ تاملظلا يبا دنع نم لفسا

 06 /موي) مود .ةيقعرسيل نأل «قحلا يف تبثي ملو ءدبلا نم سانلل هنو

 ىح حبقيو هوشيو مهلايعو مهلاومأ ف كلذك نيسيدقلا ناطيشلا برضي دق كلذل

 مهحاورأ سه عيطتسي ال هنكل «بويأب عنص امك ماعلا اذه يف مهو مهداسجأ

 ملعن" هلوقب انحوي لوسرلا هانع ام اذهو .ةيدبألا ةايحلل حيسملا لامجب ةناصم امكأل

 "هسمي ال ريرشلاو هسفن ظفحي هللا نم دولوملا لب .ئطخي ال هللا نم دلو نم لك نأ

 اه ناطيشلل برلا لاقف" بويأ نع ناطيشلل برلا هلاق ام نيع اذهو .(8: هويا)

 هيف لامحلا ردصمف حيسملا اماو .ناسنإلا يف حبقلا رفع ًالصا حيبق ناطيشلاف اذا

 قلك يمن ةيئايطا ةريضاإ و هلض اب يطاو, انينيعي .ةوذابطا و .هتاذي لاما وه لب

 نم رثكا عمج امل «ةرقابعلاو باتكلل «ةفسالفلاو ءاملعلل يلقعلا لامحلا لك انعمج ول

 ملعلا زونك عيمج رخذم هيف ذإ" يلقعلا حيسملا لامج رحب نم ةدحاو ةرطق

 ,نيسيدقلاو ءايبنألا يف يبدألا يحورلا لامجلا لك انعمج رلو .("”: ؟وك)"ةفرعملاو

 حيسملا لامج كلم يف ةدحاو ةطقن نم رثكا بسح امل «نيراتخملاو ءادهشلا يثو
 انعمج ولو :١5(. ١وي) "ةمعن قوف ةمعنو انذخأ اعيمج نحن هئلم نم هنأل" يحورلا

 تارحلاو كالفألا لامج هيف ام. يرشبلاو يعيبطلا ملاعلا يف مساقلا يعيبطلا لامجلا لك

 «باضهلاو لابحلا . عيبانيلاو نويعلا :رامقألاو سومشلاو- بكااوكلاو عوجتلاو
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 لافطألا «نالزغلاو نالمحلا ؛ريفاصعلاو لبالبلاو ماميلاو مامحلا ءراهزألاو دورولا

 طيخ نم رثكا انل لكش امل ناسحلا ءاسنلاو ىراذعلا تانبلا لامج لب «ناعضرلاو

 ىلعلا نباو سودقلا وه ءارذعلا نم دولوملا نأل كلذو ليمحا حيسملا ةروص يف عيفر

 2 ١ "1 5 ع
 لهو ؟دادجالاو لاج رلا بلص نم نيردحنملا ةاسنلا كيلا نيف خيم اي تدك سيلا

 ةرات ءدوجولاو ةروصلا مهيف تحبقو ةئيطخلا مهتمّرق دق نيذلا متنا اعيمج مكيف

 فووقولا عيطتسي سو ؟توملاب ىرحخاو ضارمأالاب هرات +رشلاب ىرخا ةراتو ,لهجلاب

 نم ءارذعلا هتدلو دق يذلاو حيسملا عوسي يوامسلا قالمعلا كايذ مامأ هيمدق ىلع
 42 0و4 و4

 يما تا نام

 : 1 ل , 1 1 1 1 50565 |
 هرارمو محتايصخش ةناتنو مك روص حبق انيرت مكاتوم رباعم ىلإ هدحاو ةرظن لإ

.- 

 هل ْغ رافلا عيسملا رش ىلإ ةدحاو ةرظن نا امك .عءاوح مازفا مذا عيمج اي مكتوالح

 ض١ ا يي

 .هتوالح ةقيقحو حيسملا لامح ةلاصا انيرت

 يهلإلا لامجلا اذه ىلإ لب «ةليضفلاو ربلا قاّشع عيمج اي قلطملا لامجلا اذه ىلإف

 25 ةئطخلا مهتهوش لق هريدلا عيمج اي حيسملا ع وسي دا.سجتملا هلإلا ف يناسنإإلا

 «بيبحلا حيسملا ريرس ىلإ لب بسحف كلذ سيلو .ايدامو 6-5-2 507 ايلقعو

 ادد اربط يقب رخآ ماقمو رخآ شرعو رخآ ريرس نم لهو .حيسملا بيلص لب

 ؟هتبح بيلصو حيسملا شرعك
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 فو تعضعضت شورعلا عيمجو .تلعتشا ةقرحما رانلابو تسبي دق ةّرسألا لك لجا

 تراها تايصخشلاو تشالات دق تاماقملا ةفاكو .تجرحدت دق نايدولا قامعأ

 شرعو دحاو ريرس ىوس .تيردزا ةيواهلا ءاشحأ يفو تعلتبا ضرألا نوطب فو

 قامعأ نمو 0 اريضحا نيدبالا دبا: .ىلإ 1ذكشه قمل .َنق ءدحاو بيلصو دحاو

 اجأل تام يذلا" انملإ حيسملا عوسي ريرس وه يورط 5-5 عبن توملا

 5 خيشتس نيقشاعلا رودحو نييبخما ةرسأ لك معن" .انريربت لحأل ماقو اناياطح

 اذكه ققئيس ةبيبحلا هتسينكو :بيبحلا حيسملا ريزس نكلو ءاتوم تومتو لب فحتو

 ىلع مئاق هنأل كلذو .اضيا ينآلا رهدلا فو لب بسحف رهدلا اذه يف سيل ًارضخأ
 مم 51ج ووو هيف هللاو هللا لق تيلي ةبلا ف تبق دعو" ةبغا

 لوزتسو ىرحأب وأ ةلعب مهئانباو نيدلاولا نيب ةيبحلا عجاضملا يهتنتس توملاب لجا

 تالصلا لك هيف سبيتت مويل هناو .سئارعلاو سارعالا نيب ءارضنخلا عجاضملا
 لحمضتو ىسنتس مخ توملابو .ةيلئاعلا ءارضنخلا ةرسالاو ةيبحلا سلاحملاو ةيوحألا

 ةديدحلا ضرألا ف ىقبي نل فوسو .ةرسألا رئاس ىئفنو ةيعيبطلا قئالعلا لك

 بيلص ريرس وه ةبيبحلاو بيبحلل رضحخا دحاو ريرس ىوس ةديدجلا ءامسلاو

 .١ وس هه 3 ديلا

 ةسينك و حيسملا نيبو «ءارذعلاو حيسملا نيب ارضحا ريرسلا اذه لازي الو ناك دقل

 له ؟ةيشينكلا ”اهتيا هووقا ايبشح 06 كل مويلا كلذك وه لهف .هيسيدق

 .مويلا ةسيئنك اي رضخألا ىبشنخلا هريرس قوفو حيسملا ناضحأ يف مويلا نييجطضت

 شورع قوف لب ةدماحلا ساحنلاو ديدحلا ةرسا قوف ةبيرغ ناضحأ يف نيعجطضت مأ
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 ةلاهج ةبشح نيكلاملا دنع بيلصلا ةملك نإ امح ؟ةتئاملا ةينافلا ةضفلاو بهذلا

 .هللا ةايح ةرضحو هللا ةمكحو هللا ةوق يهف نونمؤملا نحن اذدنع اماو «ةقامح ريرسو

 ىراذعلا رئاسو ةفيفعلا ءارذعلا عجطضت ثيح .ديحولا رضخألا ريرسلا كاذ ىلإف

 ىعم سلجي نأ هيطعأسف بلغي نم ' اظيأ ديب :وتكم اذكه هنال .تاسيدقلا تافيفعلا

 لقب رو هشرع ل و يبأ عم تسلجو اضيآ انآ تيلغ امك ىشرغ ف

 ع

 0 أ نمو سدوريهو سطاليب شرع نم يبرتقت نأ راذحف يسفن اي تنا اماو

0 0 1 1 
 5 تاما قران عي. هش ع 9 نام رعق أ 2 اننا نا تاككا

 ١ 0 1 ب - 53 يسلج لب ليبازيإو :

 ورس اندفاورو زرا انتيب زئاوج /١-

 انتيب يف لامجلا ثعبم دفاورلا كيتاهو ال فيك .ورس اهدفاورو زرأ ةسينكلا زئاوج

 تناك نإف ؟انسئانك ف ان ةعنمو ةناصح ردصم لب ءادستاتك ُُق لامكلا ةلعو

 5 اذكه ىقييل | دحاولا تيبلا ناردج نيب طبرت ةيبشحخ عصق هده زرالا زئاوج

 و جاايسلا عفرت لب هريمضو هسفن عم ىيحو هبيرفو --_ ا . َة

 "امالس اعناص اديدج اناسنإ كلذب

 نم زئاوج الإ سيل هئادف تاهجاوو هبح فارطأ ةعبرأبو اذإ بولصملا حيسملاف

 زئاوجب سئانكلاو تويبلا معطي يذلا وهو .يسفنلاو يسنكلاو ىملاعلا انتيب ف زرألا

 يم ىرت .اضيأ اهليمحت لحا نم لب بسحف اقدحوو اهكسامت لجا نم ال هبيلص

 بيلص زئاوج ؛هذه زرألا زئاوجب ةكسامتم ةدحاو ةسينك ةروظنملا سئانكلا حبصت



 ىدحتتو ةوق فعاضنتو لب الالجو ةعور.رثكتو الامح دادزتل كلذو ؟حيسملا

 ءامسلا ىلإ اهبلق عفرتل ؟اورس ةسيئكلا دفاور ريصت ىم ىل .ايدحت هتاوقو ناطيشلا

 بشخف .تاوامسلا ءامس ف سلاج حيسملا ثيح قوف ىلإ اقاعلطتو هللا ىلإ اهلقعو

 قوف نم ةيهلإلا اهتعفرو ةاطخلا نحن انل هللا ةبحم ومسب انركذي اذه ىلاعلا ورسلا

 : مااا 0 ملكتي قوف نمو عيمجلا قوف وه قوف نم يذلا نأبو' ةبشنلا

 ةبحماو ةيلاعلا تاوامسلاو ةيرهدلا لابحلاو ةيبشخلا فوقسلا ىلإ رظنتل لب ينافلا

 .ىقابلا قوهاللا بهذلاو ةيحلا ةبحماو ةحلاصلا ةوهش ثيح «ةبشخلا قوف ةعوفرملا

 اهقوف نم ىري نأ كلذب عاطتساف ةزيمج ةرجش قوف اكز راشعلا قلست دق امبدق

 ام نآوعتمتيف“ةيلاغلا اوزتسلا تاختشأ نوقلشتي نيذلاب اذإ فيكف .بيبحلاو بحلا

 ؟اقيمعو اميسح اعتمت بيبحلاو بحلا ةيؤرب

 ابر بيبحلا هيف لحيل كلذو اورس هدفاورو ازرأ انتيب زئاوج نوكت نأ يغبني اذكه

 زئاوجب حباذملاو ةريدألاو سئانكلا هذه لّمحَت نأ الامج رثكألا نكلو اهيراغمو ضرألا

 سئانكلا عيطتست فيك الإو .بيبحلاو بحلا حورب لب ورسلا دفاورب ىروقتو زرالا

 اهيف حيسملا روضحب عتمتت نأ ةيماسلا تايئاردتاكلاو ةريبكلا ةريدألاو ةمحضلا

 م ومعي بولصملا ةبحم م ورسلا دفاورو زرالا زئاوج نم تلح لإ ايلمع

 حيسملاب زركت أ ةدأاو سئانكل كيه عطتست فيك لل اب 35 ةئيطخلا حور
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 انكءاوشا :ةييلض رادو انناكيم ةدكسلو انرهاظم هعنقت هللا نأ مأ ؟ةئيطخلاب

 6 ثنا ءاميملا" كلذ ِق يببلا ءايعشإ هلوقي ام اذا نعمسدنلف ؟انبارحو انريماسمو

 هذه لكو .ىحار ناكم نيأو يل نونبت يذلا تيبلا نيأ .يمدق ئطوم ضرألاو

 كسلا لإ رظنا اذع كاو ميرلا لوقي هده 0 تناكف يادي اهتعنص

 وهف ةاش حبذي نم .ناسنإ لتاق وهف 0 حبذي نم .يمالك نم دعترملاو حورلا

 لب ا, كراس لالا لرلا رب ير ا يي سابع .بلك رحان

 مهفواخمو مهبئاصم ر انحغا اضيأ انأف .مهسفنأ ترس مقاهركمو مهقرط اوراتخا مه

 لب ءاوعمسي ملف تملكت .بيحب نكي ملف توعد نأ لجأ نم .مهيلع اهبلحأ

 0 حو شا) هن رسأ ملام اوراتخاو ينيع ِْ حيبقلا اولمع

 هل .كضف نم ادعوتم نعليو هعمل تويبلا عاشب ىلع اذكه بترثا جت اذامل نالاو

 2 -_ ا -_ٍ 2 200 2 . 52 أل - ت0

 0( 5 3 37 .- , ا 8 وأ 9 0 ا :

 حبادملا مرحيو ةهريدالا سدعيو ساحل هللا تك ادا ؟هب رمسي مام اوراتحاو ةينيع
 تع أس

 ّّ 0 رس 00 احنة س يي ل ل الك دب دشلا هلل ةناطتتما ١ ل اراكنت ءالذ و هعماب 5

 حا حك 5 70 0 7 5 0

 سئانكلا وجنل لا تاهيه الإو . سوفنل و حاورألل ايضيلقتو سودقلا مسا اديححم

 ريصاعألاو ةلزانلا قعاوصلاو آلا بضغلا نم تايئارءاتاكلا صلختو ةريدألاو

 افيقست زرألا دفاور نم حاولاو ورسلا بشح عطقب اهدباعم فقسُت ملام ةبراضلا
 اس 54 . 322 0 .

 1 0 َ> 1 : 2 1 ># ٠

 كايذ ضع فيك الاو .ايوف انيصخ «بيايعلا ةعاوص عناوممي :اصحتت لب اتم
 اس 24 2 . اس رو 530 52 22 . 2

 1 1 1 1 ماا : ' 1

 دق يدذلاو ةنس نيعبراو ةتسب ئب دق ناك يذلاو ناميلس لكيه ؛ميظعلا لكيملا

 صعني ١ رجح 6-6 ارجح هيف كك : هنا ئح ارحس .برلا ديمالات لنويح رحس

 أ و ع 1 معا ع ِع 0

 ىلع سرحيو برلا رمآب اذه لكيهملا نبي ما ؟نيمآلا قداصلا حيسملا دعو بسح

 دجب هيف نلعيو «ةيهلإلا ةيعرشلا ةينوناقلا تامدخلا لك هيف ماقت ملأ ؟مدلاو رانلاب همسا

 /ما/



 بارخلا كلذ نذإ مالعف ؟يقيقحلا هلإلا هللا اوفرعي مل نيذلا ممألاو بوعشلا نيب هللا

 سيلا ةز رلدلا اتناةكيبلا و هيلا ىعاوضلا كيتاه هلو ؟هيف نينكاسللو لكيهلل ريبكلا

 فو بلقلا نود رهظملابو رهوجلا نود ضرغلابو حورلا نود فرحلاب اوكسمت مهنأل

 تيب وه"و اذه لكيملا اولعج دق مهنأل سيلأ ؟هللا نود مهتاوذ اودّحم دق كلذ

 ةاعارمو يئافلا بهذلاب اعمط كلذو عوسي برلا حيرصتك "صوصلل ةراغم ةالصلا

 ةايحلا ةسادقب اورتهتساو برلا ئبع ف حيبقلا اولمع مهنأل نسل ؟يىلاعلا عشجلل

 بياعضلاب «حيسملا رم .الوضفر. مثفأل نسيلأ ؟ايناظيش» انونحي اراتهدسا .تاسدقملاو

 ثبشلاو عنعنلا اورشعف" تايلكشلاو رهاظملا ىلع ادبأ مئاقلا مهسفنأ ربب اوفتكاو

 اونصحي مل مهوكل سيلأ ؟'قحلاو ةمحرلاو نامبإلا ءاياصولا لقثا اوكرتو نومكلاو

 مه اوطقسف ورسلا دفاورب هنوفقسيو زرألا زئاوجب ميظعلا مهلكيهو ةقيرعلا مهتنيدم

 اطوقس مويلا نح مهطوقس ناكو حايرلا تبهو راظمألا تلزن ذإ' مهلكيهو
3 0 

 هللا ةدابع نع دادترالا يف انوقبس نيذلا كغئلوأ نم الاح نسحا مويلا نحن له نكلو

 رمعنو ةريدألا ممرنو بابقلا عفرنو مويا نيتايكلا ديشلا» 1 قعأاو حورلاب يحلا

 نأ انفده له ؟انيقي انئاغسأ ”نيجمتل مأ 1 مييطااملا اديجمت تايئاردتاكلا

 اق حيسملا ليحبإ تاقالطنإل تارقم مويلا تايئاردتاكلاو ةريدألاو سئانكلا نوكت

 لكايه مويلا بنأ ؟اديكأ ةيتاذلا انداحبأو انئامسأ ةعاذإل ويطر ذاب يقف

 سدقلا حورلاب انداسجأ تايئاردتاكو انراكفأ سداقمو انحاورأ حباذمو انسومن

 اي حب ةدئاف ةيأو ؟ةيديلقتلا ةريدألاو ةيداملا سئانكلا يبن امك ةحلاصلا هللا ةملكو

 تايئاردتاكلا بيرخت باسح ىلع تناك نإ ةيداملا ا ءانب نم يبحاص

 جراخ سانلا كاله نيب قرف نم لهو ؟ةيناسنإلا ةيتايحلا تادوجوملا كالهو ةيرشبلا
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 نا" دحاولا رمألا اذه يف الإ مهللا ؟اهلحاد يف مهكالهو حباذملاو ةريدألاو سئانكلا

 . بارلا تس يف ئقدتييس ءابضقلا

 الفأ ,ةدرحملا ةيديلقتلا رهاظملاو ةيداملا تاليكشتلا يف يه ليخنإلا ةربع تناك نإو

 ةيداملا هتايلكش نأل ؟حيسملا ةسينك نم -- نسحا ريرشلا رضاحلا ملاعلا نوكي

 يداملا نازيملا وه مييقتلا يف نازيملا ناك نإو ؟نتماو نسحا ةيديلقتلا هرهاظمو ىرفا

 ةسينك نم اماقم ىماو ةلزنم ءفرا ةيجنلا ضئانكلا نوكت الإ «يحورلا سيلو

 هللا تنوكلي كاز عاللك و مي ان كللنك سيلا ؟رسقرم تيب يف يهو لس رلا

 .ةدماحلا حباذملا اهتيأ .ةيفرحلا ةريدألا اهتيأ .ةيداملا سئانكلا اهتيأ اضنأ تنأ كلل

 نيطبهتس اضيأ تنأ .ةخفتنملا ةيلبابلا تايئاردتاكلا اهتيأ .ةيصوصللا تويبلا اهتيأ
 كقامعأ نم يبوتت ١ لإ ءضقنيو الإ رجح ىلع رجح كيف كتي هلو ميحجلا ىلإ

 يف ةفرايصلا دئاوم يبلقتو كينيع نع ةيتاذلا ءايربكلاو كبلق نم حيبقلا يكرتتو
5 1 : 5 - 1 8 5 3 0 5 525 

 0 ايحب إلا ةقرطمب ىرسعتو تانيا مورد .م ةلاتمحا فلاعثلا يدرطتو كلك ايه
 + ب

 كدباعم يصحو ب ولصما لو حاولاب كسئانك يعصب ىلب كدباعم ِى مانصالا وأ 3 9 أ ا . 0[ ا ؟ | ءا . 0 9 أ ا 1 3 3

 اك لل يخل ل ل ل ل ل ا تا ل "1 تمات كاف !بفهذت 1١ نان" تان كلا تنشه .ىأ نخل هع نسي ل ٍ

 ىلاو نيسيدقلاو ءابالاو لسرلا ةسيئك ىلإ مويلا سئانك اي يعجرا اذه لجا نم

 ةناصحو اهورس وممو اهزرا لامج يف مجرم ةسيدقلا ىلإ يعجرا لب .ورسلا دفاورو

 24 أي ل 3

 ١ : ا 0 : 3 3 1 ناس 7 32 ل .

 عيمججب لوحي مي م رعب ابق امو سما كنم مك رشب دق مكنأل اهو ه٠ اهزرا

 ا 0 . 71 5 5 - سا .ٌعراا 7 ١١
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 ثيح ةيلوسرلاو ةيوارذعلا تويبلا كيتاه يلحخداو كالحلاو نافوطلا بضغ

 حيسملا بيلص يف قعاوصلا عناومو ورسلا دفاورو زرألا زئاوجو ةيبشخلا فوقسلا
524 

 .ةلاحم ال ضرألا ىلع ءامسلا نم ةلزان قعاوصلا نأل كتايحن ىحناو

 يباغلا حاحصإلا

 ةيدوألا ةنسوس نوراش سجرن انأ ١-

 روطعلاب اّتايح بيطيو ةبيشق دحملا نم ةلح اذكه هتبيبح ىلع حيسملا علخي ذإ نآلاو

 ةحراص ةداهش زازتعالاو حرفلا نم ةوشن يفو اهنلعت «ةيكذ ناهدالاو

 ."ةيدوألا ةنسوس نوراش سحرن

 انأ اهوقب' ١

 ةيكذلا هحئاورب روهشملا نوراش سحب رتك ”ةببحلا :ةسيتكلا :ثوكت ل .نيك

 سدقملا نوريملا ةحسمب بيبحلا اهحسم امدعب ناتفلا اهلامجي ةيدوألا ةنسوسكو

 يمت ايلطع يريبألانيلاو احيسع نكذلا

 يف اهفأ ريغ «ةيرب ةكوشو رعو ةرجش ىوس تسيل يعيبطلا اهلصا يف ةسينكلا نإ

 شعنتو راصبألا شهدت ةيدوألا ةنسوسو نوراش سحرن تسمأ عوسي حيسملا
 ةناتنلا هذه ىلإو ةقطانلا قئاقحلا هذه ىلإو .سوفنلاو داسحألا ةناتن درطت لب بولقلا

 هلوغ نسوي «لوشزلا نآتشأ ةيبحلا روطعلاو.حئاوزلا كيتاغ ىلإ لب ةتيمملا ةهيركلا
 اذه رهد بسح البق اهيف متكلس ىلا اياطخلاو بونذلاب نار متنك ذإ متناو"

 نحن نيذلا .ةيصعملا ءانبأ ف لمعي يذلا حورلا «ءاوملا ناطلس سيئر بسح ملاعلا



 راكفألاو دسجلا تائيشم نيلماع اندسج تاوهش يف مهنيب البق انفرصت اعيمج اضيأ

 اجا نم ةمحرلا ف ىئغ وه يذلا هللا .اضيأ نيقابلاك بضغلا ءانبأ ةعيبطلاب انكو
 متنا ةمعنلاب .حيسملا عم انايحأ اياطخلاب تاومأ نحنو امي انبحا ىلا ةريتكلا .هعبم 5 ْ 1 1 .| 1 1 1 1 1 2 1

 ١غ

 ١-7(. :؟فا) "عوسي حيسملا يف انيلع فطللاب قئافلا هتمعن ئيغ ةيتآلا روهدلا
2# 

 ةيبطتللاب دساف عقيفسم نم. :ةييبحلا ةسينكلا تلوحم دق خوسي حيسملا يف اذإ
 ١ ش ف 35 5 5 3 يرد 00“ 2 1

0 
83 > 

 ةيدوألا ةنسوسو نوراش سحجرن ىلإ بضغلاو نايصعلا حورو دسحللا تائيشمو 4 ا
 1 3 1 1 0 1 ِء
 ةمعنب م ١م تدعصأا أب ةنس وس و امسجم رن ةريبونكلا تيك < كف حيسملا هةبكح قامعا

 حئاورلاو ناتفلا لامحلا ثيح جحيسملا عم تاوامسلا ىلإ ءامنإلا ةقاطو ةمايقلا
 ا باس 2 َ_١ 32 _ امء ع ور -

 "ةيدوالا ةنيرسو نو راش رحب ف انا" اذع ةيييلعا لوق هيب الأ كلو قيكالا
02 

 لامجلاب اهحسم يذلا بيبحلاب راختفا هنكل الك ؟ايتاذ اديجمتو اراختفاو ءاعدا

 بيع ريشتو مقاول :نالعاو ةقيقحع .قاردغا هنألا .,لإ سيلا :تتاورلاب .اهرظعز
 : 200 ل ا - رو يي ايل - 6٠ د2 . رو 521

 اك نوكيف هتاذ ف سحب وه يدسج راختفا لك ناك نإ هنأل .بيلصب راختفاو
 اذ

 ل رز ِ 1 تا
 0 0 ربخأ حي ْ مسلوب لوسرلا راشأ ةقيقحلا هذه ىلاو هتاذ قف سدقم بيبحلا حيسملا ببلصب راختفا

4 

 تلص دق هي. يذلا حيسملا عوسي انبز بيلصب آلا عفا نأ ١ اهاحق نأ اهأ" هلرقب
 1 1 2 ور : 10 : 2 ب 200

- 

 :١5(. "لغ) "ملاعلل انأو يل ملاعلا

 نالاو ىمعأ تريك" نيسرتملا نييسيرفلل لوقي نأ اميط نبا ىمعأل ادإ قحي الفأ

 ومي نأ ةبيجعلا ةينغلا همعنو سلوب لوسرلل قحي الأ ؟ ١5( :ةوي)"رصبا

 ؟(07١ :ةوك١) رشبا ال تنك نإ يل ليولاو رشبا نأ يلع ةعوضوم ةرورضلا"

 هللا ةوق هنأل حيسملا ليحنإب يحتسا تسل ينألا كلذك لئاقلا وهو ال فيك

 لوسرلا لقي ملأ ؟413: ١ور) "يائويلل مث ًالوأ يدوهيلل .نمؤي نم لكل ضالخلل
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 عا) "انعم امو انيأر امي ملكتن نأ الإ عيطتسن ال نحن" دوهيال كلذك انحويو سرطب

 يف يمالكبو يب ىحتسا نم" هلوقب ادعوت ةبيبحلا دعوت دق برلاو ال فيك ٠

 هتكئالم عم ءاج اذإ كلذك هب يحتسي ناسنإلا نباف ئطاخلا قسافلا ليجلا اذه

 ال هنا" راختفالا اذهو سلوب لوسرلا لوق للعن فيك لب 7”(: مرم) "نيسيدقلا

 لبق حيسملا 8 تاس فرعا .هتانالعإو برلا رظانم ىلإ يأ يىنإف رختفا نأ ئقفاوي

 .ملعي“ هللا .ملعا تسل ٌدسحلا جراخ مأ ملعا تسل دسجلا يفأ ةنس ةرشع ةعبرأ

 دسجلا جراخ مأ دسجلا يفأ ناسنإلا اذه فرعاو .ةثلاثلا ءامسلا ىلإ اذه فطتخا

 الو امي قطني ال تاملك عمسو سودرفلا ىلإ فطتخا هنا .ملعي هللا .ملعا تسل

 رختفا ال يسفن ةهج نم نكلو .رختفا اذه ةهج نم .امي ملكتي نأ ناسنإل غوسي

 الإ رختفي ال هسفن ةهج نم سلوب لوسرلا 3 (ةياا 757 "قانعش الإ

 كلذ سيلو .هتاوق بيلصب رختفي نأ الإ عيطتسي ال حيسللا وحن نم هنكل هتافعضب

 رطضي ليخنإلاب 0-0 لمع نودسفي ةبذكلا ةوحالا لوسرلا ىري ذإف بسحف

 ديما منوال اديحت كلذ عسل اخ[ لدبإ قرب هتازاعتلا ةلسلس ةريملا ارارطما

 نسدعلا ةيلكلا ةوخالل 2 ةيلوسرلا هتادوهجم ةيكرزتو هتايحضتو هتامدحخ يف

 رئامضلا يوذل نارين يلاتلابو مهرئامض داسفال نينمؤملا فوفص نيب ةسلخ

 .نامبإلا لافطأل ارارقتساو ةطيسبلا

 رهظن عيش لك يق الئاق هذه هتاراحختفا ةلسلس درسي حار روهألا هده لحا نمُف

 ف تابرض يف تاقيض ىف تارورض يف دئادش يف ريثك ربص يف هلل مادخك انسفنأ

 يف ةانأ يف ملع يف ةراهط ْ ماوصأ يف راهسا يف باعتأ يف تابارطضا يف نوجس

 نيميلل ربلا حالسب هللا ةوق ف قحلا مالك يف ءاير لب ةبحم ف سدقلا حورلا ف فطل
 نوقداص نحنو نِلّصمك .نيسح تيصو ءيدر تيصب نلاوهو دجم رابسيللو

15 



 نيلوتقم ريغ نحنو نيبدؤمك .ايحن نحن اهو نيتئامك .نوهورعم نحنو نيلوهجمك

 نخلو انل عيش اي نأك 1 نيريثكلا 5-5 نحنو ءارقفك .نوحرف امئاد نحو نازحك

 اك ا للا

 ةعوضوم ةنيدمكو لابجلاو تاعفت رم ا قوف سج نك اهيف ح حيسملا لامح هلعت فثناكأ

 ش ل 0 ا وها 00 | 10 1 7 .ُ 07 هلام
 نارحتو عضاوتلا ةيد وأ ٍق ةنسوس لازت ال يه اهسفن وعد نم ايدكل .لبج قوف

54 

 بفرلا هيف عجطضا يذلا ناكملا تثيح «قيحسلا يداولا كايذ قامعأ ىو تاذلا
٠0-7 

| 

 .عفترم رابح اك قوفو ناغ لبج لك ق هيام عفتريل تاومألا نيب نم ماقملا

 ةليمجلا نساوسلا تبنت ةاطخلا نع دحملا دقري ثيح يداولا قامعأ يف كانه لجا

 ئذلا توملا نآل .كلذو" اهدحم ةورذ ىف يه امك اهعاضتا قمع يف يهو ةحاوفلا

 ا :هور) هلل اهايحيف اهايحي -لا ةايحلاو هدحاو ةرم ةئيطخلل هتام دق هتام
1 

 وب ةديسلاب هلا ءايعا د 70 نع اتاومأ مك 4 ّ ١> اضيأ متنا كلذك

 ( ةبيبح | 3ع ضاسألا ةلطنملا وه اذا بءلضملا عسسملا عضاا هتف ١١(. : وا امير
 ع اه ل -4 | ع «* - |

 .ةقيلخلا عم اهلعافت ةقاطو اهلالجو املامح ةلع وهو ةنسوسلا ومنو ةسينكلا
 أ 534 4 524 5-4 -4 5

 عصن نأ اهيلع هيد وألا ةذس وس و كور أش سجب رس اتح ةسينكلا لوح 53 اميكل نكلو

. 1 1 3 37 0 0 0 25 ", | | 
 لاوس رلا هنئغع بنك له يذلا «بولصملا ” وسي اهبيبح ل ه١ | عضاوتملا اهينيع بص

 ر

 < ١ 5 ١ < 1 : هلآ سا د 8 4 : هلا نعت
 هنحل هلل الداعم لوم ِر لآ ةينيلادع ه٠سسكي : هللا دروص 2 ناك دإ 4 للا هائاف سلوب

 . . . - 1 0 71 0 - 00 . ٠ 4 4.00 ١
 عضو ناسنإك ةكئيملا يف دجو دإو سانلا هبش يف ارئاص دبع هروص ادحلا هسفن ىلخا

6 

 يحن جا نب ا '..6 5 : 1 1 5 1 .
 0 قوف اما هاطعاو اضيا هللا هعئر كلذدل نيبلعلا تروم «توملا يح عاطاو هسفن
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 تحن نمو ضرألا ىلع نمو ءامسلا يف نمم ةبكر لك عوسي مساب ما ىكل مسا

 1 . " َُس : 1 ,ىعاب 5 32

01 

 .٠ ف 3 نا حا 22 ا .٠ م2 ى / بيلصو ءالخإ هنا .دوعص مث عضاوت هنا .دحم مث دسحب هنا .لابج مث نايدو ا معن

 لاحجا اذه يف .سجرنو ةنسوسو عيبر مث ءاتش هنا .راصتناو شرعو ءالتما مث ربقو

 ةنس وس و نوراشل اسج رن تعرعرتو لس رلا ةسنيئل» تش يئادفلا يداولاو يهإلا

 نع اذكه كسفن تيلخأ دقو ثيدحلا رصعلا يف عوسي ةبيبح اي كلذك تنأ لهف

 نم دحما دقري ثيح يداولا لفسا ىلإ كعضاوت يف ت.زنو حلاعلاو تاذلا ةبحم

 همادقأ ئطوم تحتو بيبحلا ناضحأ يف وه حيحصلا كعقوم نأ نيملعت تسلأ

 نأ ردقيو ةقارب لطابلا دحملا نم ةلح كيلع علخي نأ عيطتسي ملاعلا هللا ةسينك آن

 هنكل .ةلايس ةشوشغملا ناهدألاو بايطألاب كنّمديو ةحاوفلا ةفئازلا حئاورلاب كرطعي

 اسجرن كوشلاو قيلعلا نم لب ًابنع قيلعلا نمو ًانيت كوشلا نم كيف قلخي نأ زجعي
 ريغلا نامزلا ةجسوع «ركبلا ةيوارذعلا ةنسوسلا كيتاه 6-5 يىركذتو دي

 .نضقلا حورلا راب ةردخ

 نيسيدقلا ةسيئك ةيناثلا ةنسوسلاو ميرم ءارذعلا ىلوألا ةنسوسلا تناك نإف نالاو

 اهتيا اضيأ تنأ كل لهف ."ةيدوألا ةنسوسو نوراش سجحرن انأ" الوقت نأ ناعيطتست



 ةسادقلاو نامبإلاب ةدحوملا «ةثلاثلا ةنسوسلا ىنوكتو ؟مويلا اذكه يلوقت نأ ةسينكلا

 نيأو ؟ ليمجلا سجرنلا كايذ نم زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأ نيأ لب؟ كلتو هذه عم

 نينا .ىللا 00 ةئسوس «ةنسوسلا كيتاه نم ةزيزعلا ةئراقلا اهتيا  ىئرخألا تنأ

 وسلا ةحئار كلذك تنأ كلأ ؟عوسي حيسملا يف ةيكذل' هتحئارو سجرنلا لامج

 يهعدزلا ني اكارشأ امكيلك' ناار "ل ايكنأ ءأ ؟عوسي حيسملا يف ناتفلا هلامجو
 أس

 نوكتل عضاوتلا يداو ؛يداولا لفسا ىلإف يسفن اي تنا اما ؟نسوسلا نيب اييحد
5 

 للا يف كوراش نى مجرن هكلكو مويلا ةنسوس حيسملا بيلصب

 مالآ ةنسوس اهأ ءتوملاو قامعألا ةنسوس اُهإ ءقيحسلا يداولا ةنسوس اهِإ معن

 حئاو رى ةقعلا ةئيس بسلا اذ :لاوشعا و ةايطأ ةته دوس انكا نيالا اعيد ءادفلا
 ه٠. د7 د ٠ رو 52 رو - ر 3 0 5 رى رز

 .ارايتخا كاوشالا نيب نم >حيسملا اهراتخا ةبحما ريبعو رهطلا
١ 

2 

 اهرضحي يكل ةملكلاب ءاملا لسغب اهايإ ارهطم اهسدقيل كلذو" ممألاو لئابقلاو 2 . يه ا(" هض ا ١ 1 | 8 5 ءا لا ع عزا م

 نوكت لب كللذ لق رع عرش الو نطغ ]و هيف رفد ذل ةذيع ةيجيدك" .ةيسفلا

 1 ا تفا) ”نيغ اابو ةسدعم

 دود 2 هديب ةرهاط اذكمه يدشجلا اهلصا ف اقف :ةيبينكلا تناك له نكلو

 توملا ةئيطخلابو ماعلا تلخد دحاو ناسنإب اغأك" باوتكف هنأ هاش 9 سبيع

 00 : 0 اا : 5 3
 اضيا بريكمو 1 250) عيمجلا اضحا دإ سانلا عيمج ىلإ تدوملا زاتجا اذكهو

 .(3: ”ور) دحاو الو راب سيل هنا

 65ه



 هلإ ىلإ دعب ةحاحلا امف اهلصا يف ةيقن اههاذ يف ةرهاط ةسينكلا تناك ول الإو

 هللا مامأ اذكه نوكي نأ اموي ناسنإلا عاطتسا ام اذإ هنأل ؟سلوب لوسرلا لوقك

 ليخإ لوعفم انيقي كاذا ىهتنال «يلالقتسالا هلمعو قاذلا هرب ف 07 12

 ةيناطيشلا ةيدسجلا تافارحنالا هذه ةبغم نم اريذحم سلوب لوسرلا انرذحي كلذل

 "اميثانا نكيلف متلبق ام ريغب ءامسلا نم كالم وأ نحن مكانرشب نإ نكلو" هلوقب

 :(/: لق

 اهنم اةيلاعلا اهقايوتسم .رئاسبو ةرعصلاو' ةزيبكلا اهئاضغأ لكبو.حيسلا سيح اذإ
 ةديلوو. ةيسموس. ئاه.:ةيلبقتسملاو.ةيضاملا لب 'اهنم.-ةرضاحلا هتنمزأ عيمجتو. ةئطاؤلاو

 سلوب لوسرلا لوق ىعم ام الإو .آلإ سيل ءتوملاو يداولا لفسا يف حيسملا بيلص
 لامعأ نم سيل .هللا ةيطع وه .مكنم سيل كلذو نامبإلاب نوصلخم ةمعنلاب مكنأل"

 هللا قبس دق ةحلاص لامعأل عوسي حيسملا يف نيقولخم هلمع اننأل .دحأ رختفي اليك

 :/-٠١(. ؟فا) "اهيف كلسن يكل اهدعأف

 ةارشلا تب ةيسوتم فركتل ةسينكلل -هرااو اذه.هللا ةمعن لمع له ءاذإ اذامف

 وه ًاكاوشأ اونوكيل نيرخآلل هضفر ناو امك ؟يفسعتو يطابتعا رايتخا وه ةليمج

 .الإ سيل لداع قحلا نم ساسأ ىلع مئاق ديحب لمع وه امنإ لب اشاح ؟يرسق لمع

 كاوشأ نم كلذك مه اولوحتيل اذكه ليجبإلاب نيرّشبملا رارشألا نمؤي ال مالع الإو
 ةاظحكتك ةاطنخلا بتساحي ال' هللاف ؟اهوسيدقو ةسينكلا ونمؤم لوحت امك نسوس ىلإ

 .سيدقتلاو ريربتلل حيسملاب اونمؤي ملو مهاياطخ نع اوبوذي مل موكل لب ىفكو

1 



 ديري يذلاو ًاقالطإ حلاصلا هللا ىلع عقت ال اذإ رارشألا كاله يف ةيلوؤسملاف

 :1ي1) "نولبقي قحلا ةفرعم ىلاو نوصلخي عيمجلا نأ" حيسملا عوسي هنبا بيلصبو

 اقيرط لالظلا لمع محل اوراتخا مفوكل مهسفنأ رارشألا ىلع عقت لب 5
 ريشبلا لوقك .اريصمو ًابيصن منهج يلاتلابو ةايح ةئيطخلاو اديس ناطيشلاو
 نم رثكا ةملظلا سانلا بحاو ىلاعلا ىلإ ءاج دق رونلا نأ ةنوئيدلا يه هذهو"انحوي

 ضغبي تائيسلا لمعي نم لك نأل :١9(. ”"وي) "ةريرش تناك مهلامعأ نأل رونلا

 :195-5١(. ”وي)"هلامعأ خبوت الثا رونلا ىلإ ينأي الو رونلا

 سنجل ةتيمثم ةئيطخ اذكه بسح دق ءادفلاو دسجتلا لبق يدعتلا ناك نإ نآلاو

 اميسج+ هللا ىلع اده يدعتلا 408 مك ىرت .الماك اجودزم اتوم هلدكأب ريثنلا

 ؟اصلخمو ابر بيبحلا حيسملا ضفرب كلذو رشبلا سنجل هئادفو هللا دسحت دعب اليقثو
 و

 1 01 0 9 5 : 00٠ 1 .ٌعراا رس 00

 محف .ةفار لودب ت اوم. نيدهاشو دهاش مف ىلعف ىس وم سومان فلاخ نم هنال

 يذلا دهعلا مد بسحو هللا نبا ساد نم اقحتسم بسحي هنا نونظت رشا وه اباقع

1 0 < 1 1 
 | | هل . ب - ا . .٠ 0 - :(| 8-5 َُض 5 - .٠

 6 هلل يدي نب وفولا وص ف٠يح امح .ةمعنل ورب ىردزاو ان هب سلف

 و2

 سوقانلا ةيضوب سيل اد ةيطاخ ريصت كاذا ةئيطخلا .نأب ./ي١-+لي: ١ :بعو)

 .اضيا بيلصلا ةيصوب لب بسحف

 ع هات ءاكيسعو اك وزلا تناك اهذعب اهدكس وسو ةسدقملا ةيسيكلل هللا رايفخا اذإ
 ال هل 5 . رو رو 2 - ع

 هتبثا يذلا رمألا .بولصملا حيسملا عوسيب ناميإلاو ةبوتلا حور اهوبقب قباسلا هملع لأ م 1 » 0 . 0 55 5 97 ١

 هللا نوبحي نيذلل ريخلل اعم لمعت ءايشألا لك نأ ملعن نحنو" هلوقب سلوب لوسرلا

 اونوكيل مهنيعف قبس مهفرعف قبس نيذلا نأل هدصق بسح نووعدم مه نيدلا
02 

 ءالؤهف مهنيعف قبس نيذلاو نيريثك ةوحا نيب اركب وه نويل هنبا ةروصل نيمياشم
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 "يرقي مهدجب ءالؤهف مهررب نيذلاو اضيأ مهررب ءالؤهف مهاعد نيذلاو اضيأ مهاعد

 :58-١5١(. كور)

 نيلوسرلا يف سدقلا حورلا ميلعت بسحبو الكم :عوبلا ةسيبك" اي كا له نآلاو

 كلذ يف كنأش ؟تانبلا نيب حيسملل ةبيبحو كوشلا نيب ةنسوس «بوقعيو سلوب

 ةليمج ةنسوس مويلا كيف ملاعلا ىريأ ؟نيسيدقلل ىلا ةسينكلاو ميرم ةسيدقلا نأش

 اذه ءانبأو رعولا راجشأ قشنتسيأ ؟هرعو تانئبو هرارشأو هكاوشأ نيب حيسملل

 ةقراف ةمالع نم له ؟قحلا ةسادقو ربلا يف ةيكذلا حيسملا ةحئار مويلا كنم رهدلا

 زيمه لامج نم لهو .ناؤزلا نيبو كنيب ةفلتخم ةحئار نم لهو كاوشألا نيبو كنيب

 ف ”تئارتسلا ف ناكفألا “4 فلو“ ؟تاييملاعلا ؟*تايدتسللا ةتائبلا رئاس نيبو .كنيب

 ؟فادهألا فو فزصتلا يف ؛مالكلا

 .ةهيركلا مهحئاور نم نوززقتي الو مههوجو حبق نم نولجخي ال مويلا ةاطخلا نإ

 يرع عم نقيحتسايرإال .ليئاوسإ. ف .تانبلاو .اهربا ةيذأ نم عروتت ال مويل ١| كاوشألاو

 غلتسوسب هللا ةسينك اي تنأ نيجتست اذإ مالعف .نهتمارك سود نم الو رهداسجأ

 نم نيلجخت لب كتايحو كلامج لجا نم هللا حيسم دقري ثيح يداولا لفسا يف
 ؟كينئسوس ةقالطناو كلامج ةلعو كتمارك ردصم وهو هبيلض

 ؟تاكئاشلا:تاثمابلا تايلاعلا ,رعولا_راجشأ نيعزفتو كارشألا نيفاختأ ؟نذإ اذامف

 56 حابرألاو ًابصنم يساركلا نيغتبت ةبثا مأ ؟تازماغلا تابعاللأا تانبلا ىلإ نيبدجنت مأ

 جورلاب كتدلو.يلا كمأل كلذب ترصف ادني ايش تايئابدلاو انطب مسدلاو

 نوريملاب تنهدتو اليم ىناثلا داليملاو ةيدومعملاب تاي بقل .ابلسو ايسكع قحلاو

 لك «:كلذب تتنستكاف ولفت برلا دسجو ءادفلا مدب ترطعتو انيهدت بايطألاو
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 تسل كنأكو مويلا تنأ اذإ مالعف .اباستكا ةيكذلا ةليمحلا ةنسوسلا تاموقم

 هنا .ناتسبلا ةقبنزاي هتاوهشو دسجلا هنا .ةيدوألا ةنسوساي هتايرغمو حلاعلا هنا لجا

 كيف ضهاني ءئىتف ام يذلا رشلا ثولاث هنا .همدب اهانتقا لا هللا ةيعر اي ناطيشلا

 ناطيشلا .ثرالاغلا ع دافضلا ساروا اها .سدقلا حورلاو نبالاو باالا ربلا ثولات ”ةاطنش م ُ 2 0 1 : 5 2و : ١ 9 م

 ةذهو: كلامف' .نيتكست كثيحو تاعقلتسملا .ق' قنت ىلاو .باذكلا يبنلاو شحولاو

 عولا راجشأو كلام و؟ةرهاط ةمامح اي ةرذقلا تاعقنتسملا كلتو ةسجنلا عدافضلا

 قوف تانجاملا تائباعلا تانبلاو كلامو ؟ةليمح اي ةيمادلا ةداحلا كاوشألاو ةكئاشلا

 ؟ عركلا ةنبا اي ناطيشلا تاعفترم

 نيسيدقلاو لسرلا ةنسوس ىلإو ىراذعلا عيمج اي ميرم ةسيدقلا ركبلا ةنسوسلا ىلإف

 لب .ةيدفملا ةئراقلا سفنلا اهتيا كلتو ةنسوسلا هذه ىلإو نيرشعلا نرقلا ةسينك اي

 هعيش بلصي يريح ىلإ لا ءجطضي 0 بحلا لق ل تح قل هلا افسا ىلإ
 كح ١ - 2 0 9 -. ب رو و 5

 سيلا .هبيصن رونتلاف جسوعلاو كوشلا نال .ةحاوف ةليمج ةنسوس .تنا ىبنتل تومبو

 ١ :58 ضق) تافيعلا هيضاق 0 ادلا امئا تعنأ دعس وع ل وعلنس ٠ب فكللامنبا اب كلذك
 ب اذح 5 ل ص ايلا م 82 و ل ال 5-5 "-
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 ؟(هال-

 ينالحخل ةولح هترمثو سلجا

 سولجلا امل ولحيف رعولا رجش نيب احافت يدسملا اهبيبح ةبيبحلا ىرت اذكه معن

 ةرك قوف ىرت دوعت ال افأكو ابارش هبلق تاثفنو اماعط هم'الك يهتشت .هلالظ تحن
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 يف نيرخآلا لاجرلا ةيؤر نع ىمعت داكتف هادع ايناث اقولخعو هاوس .ابيبخ ضرألا

 .ةعبس نيعأب هيلإ علطتت افأكو اقح ةريصب يهف اهبيبح وحن نم اماو .بحلا راظنم

 حيسملا اذكهو .ةايحلا ف حافتلاو حافتلا ٍق ةايحلا ىري وهو هدحو بحلاو بحلا هنا

 ضرألا ىلعوب ءامسلا قف. ةيلزألا .ةديجلا ةايحلا ةرحش لب افتلا ةرحش وهف ًاضيأ

 هرامث نومهتليو مهلوقعب هلالظ تحت نوسلجيو مهفاهذأ نويعب نوسيدقلا هيلإ علطتي
 حافتلاب ةايحلا عنصي يذلا هدحو يئادفلا يلزألا بحلاو بحجلا هنا معن .مهيولقب

 .ةايحلاب حافتلاو

 امأ .رشبلا ةكلمم يف توملاو ءاقشلا ةلع وه حافتلا نأ ةيباتك اللا ديلاقتلا لوقت

 يوامسلا حافتلا نأ لوقتف ةيهلإلا لاوقألاو ةيليحبإلا تايآلا لب ةيباتكلا ديلاقتلا

 ةايحتو#ن ةقيحلا تناك هيف نأل" رشبلا ةكلممل ةايحلاو صالنخلا ةلع وه حيسملا عوسي

 215 1 وي "سادلل رون تناك

 قحو :هقح يف راب ؟هلامج يف بيبحو هبح يف ليمج اذه عوسي حيسملا لثم نم ىرت

 نيب بيبح .هتوهال يف ناسنإو هدسحب يف هلإ .هتوم يف يوفو هتوق ف تيم .هرب ف

 الو راب سيل هنا" دّؤاد يببلا لوقك ؟جسوع تاباغو رعو رديف ءرشبلا يب عيمج

 رف. نسير اثم 1ودينفو اوعاز عيمجا .هللا بلطي نم سيل .مهفي نم سيل .دحاو

 يف مدلا كفس ىلإ ةعيرس مهلجرأ .ةرارمو ةنعل ءولم مهمف .مههافش تحت لالصألا



 .هتايح ربو هرب ةايحو حيسملا ةبحمب

 عوسي مهطسوت ام اذإ نكلو ءضعب نم لضفا مهضعب ابلاغ سانلا رهظي دق لجا

 مدآ بلص وه طقاس دحاو بلص نم اعيمج سانلا ردحلا دؤو ال فيك .مهجسوعو

 ملاعلا ىلإ ةئيطخلا تلحد دحاو ناسنإب امنأك" سلوب لوسرلا لوقك ئطاخلا

 .(١؟ :هور)"عيمجلا أطخا ذإ سانلا عيمج ىلإ توملا زاتجا اذكهو توملا ةئيطخلابو

 رزي لك“ شيلا" 1/15 11 فن) انفع :قيلعلا نمو انيتت كوشأا رم .نونتحي اذإ .يقيكف

 ١١(. :”عي)'حلام ءامو بذع ءام هنم ج رخي نأ دحاولا عوبنيلا"

 تومب اذامل ؟مالاو ضارمأ عم ءاقشو قلقو فوخ يِ اعيمج سانلا شيعي مالع الإو
 ةرجأ نأل كلذ لك سيلأ ؟ةبيهرلا ةنوئيدلاو ءاضقلل دعب اميف اوقاسيل اعيمج سانلا

 ؟(5؟ :اور) انبر عوسي حيسملا يف ةيدبأ ةايح يهف هللا ةبه اماو توم يه ةئيطخلا

 بلص نم سيل هنإف ةايحلا حافت ءاذه يوامسلا حافتلا اماو اذه حيسملا عوسي امأ

 ردصمو لصا نم امنإ لب 0 يعيبط نكابسنإ لعافت نم الو .الصأ طقاسلا مدا

 عيمج اي كلذك سيلأ .ةايحلا عبنمو لزألا ردصمو دوجولا لصا وه ءأنيقي يحلإ
 ريهامجو رعولا راجشأ عيمج اي كلذك سيلأ ؟تاومألاو مويف ءايحألا ةيربلا ناكس

 .فورعملا سومانلا كايذل يدحتلاو فولأملا نع جورخلا اذه مالع الإو ؟جسوعلا

 ؟ا١لجر فرعت مل يهو ءارذع نم هداليمب كلذو دسحلا سومانو ةعيبطلا فولأم



 اذكه نوكي نأ اذإ يهيدبلا نمف هداليم. ةعيبطلا قوف اذكه حيسملا ناك نإف نآلاو

 هد وعص ُق .هتمايقو هبيلص 6 .هتيصخشو هتايح 8 .هميلعتو هتازجعم ىف ةبوجعأ

 قلطملا ىعيبطلا سومانلا قوف هذهك ةيصخش نم لهف .هئامضقو هئيحب يف لب .هكلمو

 1١١ 37 رهظ دقو هللا وه" داليملا اذهو حيسملا اذإ ؟تاذلاب هللا ةيصخش ريغ

 يذلا ارط يرشبلا سنجلاو اذه حيسملا نيب قلطملا رفاسلا نيابتلا هنا ١5(. :"ي

 انآ اماو ملاعلا اذه نم متنا .قوف نمف انأ امأ لفسا نم ىتنا" هلوقب حيسملا هنلعأ

 قلطملا ىلعألا دوجولا اذهو اذإ نوكي ال فيك ١(. :مري)"ملاعلا اذه نم تسلف

 بلق ف تسرغو تدسمحت دق اهنكل لزألا بلق يف ةسورغم ةايحو حافت ةرجش

 ؟رعولا راجشأب ةقفشو سانلا يف ةمحر ضرألا

 صوصللاو رعولا زاجشأ رئاسو ةاطخلا نيب ب طسوتلا كايذو كدينسعتلا انه مالع نكلو

 ةبئاتلا كاوشألا لوحيل سيل أ5ىصحي و ةمثألا عم بلصي وهو مالآلا كلتو ةلتقلاو

 اميلقت كلذو حافت ىلإ ةنمؤملا ةبئاتلا رعولا راجشاو بنع ىلإ نمؤملا قيلعلاو نيت ىلإ

 ىلإ ميعطتلاو ميلقتلاب لوحتت ةميقعلا راجشألا تناك نإ" ةنأل .الإ سيل 55

 ىلإ ميعطتلاو ميلقتلاب لوحتت كلذك ةريرشلا ةيرشبلا راجش الا هةر راجشا

 ىلإ رارشألا ةاطخلاو حافت ىلإ جسوعلا ليوحتل ةديحولا ةقيرطلا يه هذه معن

 حيسملا عوسي بيلصو هللا ةملك فيسب داحلا فينعلا ميلقتلا هنا .رايخأ نيسيدق

 ديدحلا يوامسلا ملقلا كايذب ميعطتلا هنا .روذحلاو قامعألا نم ةدسافلا ةئيطخلل

 يف سدقلا حورلا هعنصي يذلا يلقعلا سيدقتلاو يبلقلا دي.جتلا هنا .حيسملا عوسي
 ىضمأو ةداح" حيسملا عوسي هللا ةملك نأل كلذو .دسحلاو حورلاو سفنلا ةرئاد



 خاحملاو لصافملاو هت سفنلا قرفم تا ةفراخو نيدح يد فيس لك لس

 ١(. ؟ سبعا "”هتاينو بلقلا راكفأ ةزيمبو

 0 > / . 1 0 00 0 ١ 1 عا 0 3 ١

 اقيمع ايرذج اذكه ناسنإلا اوحلصي نأ ةفسالفلاو ءايبنألا رودقم يف سيلا نكلو

 اقالطإ ناسنإلا تدسفأ دق ةئيطخلا نآل الك ؟حيسملا عوسي نأش كلذ يف مهأش
2 5 5-5 1 1 

 ' م فبنعلا هل 0 كرولا ' مه معلا الو قاحلا : نقف ةوالخلا ا ىعتةسا ناكمالاب دعي 0 ١
 - : 32 ل أ - 4 - أب امل - 3 24

 نأل .توملا ٠م ةايحلا الو هطلاطلا .م هلاصلا الو رعولا رجش 0٠م دحافتلا الو قيلعلا
 24-3 أ 9 تل 3- 533 فا 0 د 0 ل 3- ١ 42 ف

 .هعم ا اريوطت الو هيف ةئيطخلا عقاول ايحالصإ المع سيل ناسنإلا يف حيسملا لمع
 هر ل - ا - ع اما < 03 7 0

 - 0 ميعطت ةيلمعو بيلصلاب هعم تومو ميلقت لمع وه ناسنإلا يف حيسملا لمع لب

 ا( :(لا 5 5 : 5 5 :
 اججال تام نيدلا هلوقب ل | ومس لا هلصقف ام نيع ادهو ةمايقلاب هعم دايحو

-- ً 0 0 
32 0 

َ( 
 عَ _

َ( 
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 ْ 5 .٠ - 1 ٠ .٠ | ١
 . هله

 اذكه ىيبارتلا وه امك .ءامسلا نم برلا ىاثلا ناسنإلاو ىبارت ضرألا نم لوألا

 ةروص اني امكو .اضيا نوي وامسلا اذكه قفءدامسلا وح امكو .اضنيا ن ويبارتلا

 ناردقي ال امدو امحل نأ ةوخاللا اهيأ اذه لوقاف .يوامسلا ةروص سبلنس يبارتلا

 .(ة.-غا/ هر "داسفلا مدع داسفلا ثري الو هللا كنرحلم انري نأ

 ايبدأ ايحور احالصإ ,خاصلا حيسملا حالصإك سيل ةاطخلل ةفسالفلا حالصإ كلذل
 _ 53 7 يمي أ 1

 : هاد : 5 || دع | : ان. . ا ا 9 1 5 3
 هر .اهلخاد نود ساووخل جراخ فيضنت هن . يحصس يعيبط ح الصإ هنا لب «ءاميمع

 يه ردصمو ي وامس لصا ددحو ويس حيسملاف .اقايح دود توما روبق نييزت

 .ايكذ اليمج احافتو ةرمثم ةحلاص اراجشأ رعولا راجشأ ممصت هيفو قايح عوبنيو



 تيب ف ةئطاخلاو ةولح ةنيت ىلإ ةيرماسلاو ةكرابم ةنوتيز ملإ ةيلدحملا تلوحت اذكه

 ف يسوسرطلا لؤاش رييغت لب .يهش حافت ىلإ نيميلا صلو ةيهاز ةمرك ىلإ ناعمس

 اذكهو .حافتلاو موركلاو نوتيزلا نم ناتسب ىلإ جسوعملا ةباغ نم قشمد قيرط

 ةسينكلا يف حافت ةرجش ىلإ ةئيدر رعو ةرجش نم تنأ لوحتت ميعطتلاو ميلقتلاب

 لعبلا ءايبنأ عيمج عم كلكأتل ءامسلا نم ران لرتتسف الإو" .ةحلاص سودرفلاو

 .(5 :18١لم١) "لمركلا لبج قوف رعولا راجشأو

 ليج ىلعو رخآ نود ناسنإ ىلع فقو حيسملا يف ناسنإلا ديدحت بسحي له نكلو

 لوسرلا لوقك سانلا عيمج لجأل توملا ملأ قاذ عوسي حيسملا نأل الك ؟رحخآ نود

 يف ميلقتلا لبقتي ناسنإ لكو .'صلخي برلا مساب وعدي نم لك كلذل" سلوب
 ناسنإ نيب قرف الو ةديدج ةقيلحخ حيسملا يف ريصي حيسملا ربب ميعطتلاو هتئيطح

 ةأرما رحو دبع ينيكسو يربربو يانويو يدوهي نيب قرف ال هنا ثيح" رخآو

 "هب نوعدي نيذلا عيمجل غو عيمجلل دحاو بر وه عوسي حيسملا نأل لجرو

 ب نم هريغك .بارتلا يف ضفدع ايم نآلا حيسملا ناك ىلو نال 115 وأ

 اهيف امك. مويلا ءامسلا نأ ريغ .ليج يف هو نوه ف 506 هحالصإ ناكل مدأ

 ةلئاق خرصت «غراف حيسملل ربق نم اهيف ام. ضرألاو «ئلتمم حيسملل شرع نم

 ."نيدقارلا ةروكاب راصو ماق دق ةقيقحلاب حيسملا'

 هنكلوذ ضيفا بولصم حيبسملا :نانلا ةيقبك .سيل+ةدكلو تانسنا .عيسملا معن ءاذيذل

 حيسملا .ءاسنلا ديلاومك سيل نكلو دولوم حيسملا .نيتئاملا نيبولصملا ةيقبك سيل

 ةقيرطي دلو كلذ لجا نم نديم هلإلا هنا .نييوامسلا ءيقبك سبيل نكلو ي وام



 ماعلا كرتو ةصاخ ةمي , ماقو تامو ةصاخ ةقيرطب ضرالا ىلع شاعو ةصاحخ

 20 رو ر رو و - عافت كلذل وهف ةصاخ ةقيرطب اضيأ ريخألا مويلا ف قأيسو ةصاخ ةقيرطب ايدسج

 ..رشملا نم راجشأ «رغولا راسقا صاح
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 ةقرح ىقتتل بوبحملا حافتلا لالظ تحت اذكه ةديدجلا ةيناسنإلا سلحت ال فيك
 و ي 0 وروي 290 - - 2 7

 ةئيطخملا ليبازيا هتجورو , مل اعلا باكا تامحاالمو ءاتش توملا هدوربو افيص سمشلا

 دليدت ايي رايح ياللا ةقيتعلا ةيناسنإلا تابيقعتو 000000

 ةقيضلا اقريسم يف ةيوامسلا ةرجشلا هذه لالظ تحن ةبيبحلا حي رتست ال فيك لجا

 يح .يلخ اذ انيصع قعاوصلا دض اهبشخب نصحتتو اميدق ايليا حارتسا 535-31

 اهن ما .ن را ا ولج اهم انه عفر هل دلا حلاصلا :تييحتلا ا راتختل م 0 داب ادقأ

 يف ةسورغملا ةايحلا ةرجش تاذ الإ ىه نإ هذه حافتلا ةرجشو ال فيك .اقالطإ
 يل 0 124 ء 3 ع 0 . ع

 1 511 ر) ممألل ءافش اهقروو اهبشحخ ت اب ىلا ةرجشلا هللا سودرف طسو

 ةرمث اذإ بيلصلا نوكي الفأ .حافتلاو ةايحلا ةرجش تاذ ره حيسملا ناك نإ نآلاو

 اهمف فشن ام دعب ةبوذعو ةوالح ةسينكلا ةبيبحلا مف يف راص دقو ةرجشلا هذه

 ةبيجعلا ةونبلا ةوالح ةديدجلا ةقيلخلا ةوالح امهنإ معن ؟افيشنت ةنعللا ةرارم نم

 ةوالح لب ةقيمعلا ةكرشلا ةوالح ةديدجلا ةحلاصملا ةوالح ةيتفلا ةيكلملا ةوالح
 ٌء

 دفلاب ةئيمسلاو بحلا يف ةنيهدلا لوآلا تاللبقلا
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 ةايح ترمثاو ابيلص تعنيأ دقو هذه بحلا ةرجش تحت اذإ ةبيبحلا سلحت ال فيكف
052 9 

 تدسج امدعب حافت ةرجش هللا ةمعنب ميرم ءارذعلا .ثتسمأ اذكه لجا ؟اصالخو



 اريصع توملا بيلص قوف ارط نيملاعلل هتمدق ىلاتلابو .اديسحت اهئاشحأ ىف حيسملا

 .ادضش ةابحولل

 امأ تراص نم ايو ردنكسالا تبحبأ نم ايو نويلبان تدلو نم اي كلذك سيلأ

 ءالؤه مه نيأ ؟ةبطاق يرشبلا سنجلا تاهمأ عيمج اي كلذك سيلأ ؟طارقسل

 حيسملا اهديلوب ىدحتت ءارذعلا ىقبتس امح ؟مقاهما يه نياو خيراتلا 8 ًءامظعلا

 تاميدقلا تاءاوحلا كيتاه ىلع مكحتل نيدلا موي ث موقنس لب .لجرب ةأرما لك
 يئادفلا يببحلا هرمث نم نلكأيو حافتلا ةرجش لالظ تحت نهئانباو نسلجي ملا اولا

 سيفعنل .٠ ةنلا

 يملاعلا .تيصلا وها ؟لحمضي الو ىلبي ال يذلا رتكلا حيسملا عوسي هنا مأ نانرلا

 هلإلا وها ؟حيسملا عوسي دولخلاو دحملا بر هنا مأ لحارلا هاحلاو لطابلا دحمباو

 نينمؤملا نيسيدقلا هلا دسجتملا مولعملا هلإلا هنا مأ نويروقيبالا ةفسالفلا هلا لوهحما

 وها ؟حيسملا عوسسي ةيحضتلاو ءادفلا هلا هنا مأ انالاو تاذلا هلا وها ؟حيسملا عوسي

 نيأ ؟كلذك ةعبس ةيلدحملا يف ايناث نكاسلاو حلاصلا هحورو ةديحملا ةسادقلا هلا

 نم 000 م. رم ةديدجلا| حافتلا ةرجش لالظ 5 :ةسيئكلا اهتيا مويلا 00000

 نم نيلكأتو ةميدقلا ءاوح ةرجش لالظ تحت نيسلحت مأ حيسملا عوسي سيفنلا اهرمث

 بيبحك حيسملا عوسي بولصملا لالظ تحت اقح مويلا نييايفتتأ ؟حيبقلا ميثألا اهرمث

 سطالبيبو سابيتنا سدوريه لالظ تحت ةسلاج مويلا كنا مأ ىفكو نيمأ سودق

 قيد زكرم لحأل افايقو نانح لالظ تحتو لطاب يملاع زكرم لجأل كلذو يطببلا

 ؟ىفكو



 نيلكأتأ ؟نيسبلت اذامو نيبرشت اذامو مويلا نيلكأت اذام يسفن اي ىدروخألا تبتأو

 قوف رمسملا حوبذملا فورخلا ورف نيسبلتو شعنملا هريصع نيبرشتو يهشلا حافتلا

 قناخلا هريصع نيبرشتو ةديعبلا ةروكلا ف ريزانخلا عم بونرخلا نيلكأت مأ «ةبشخلا

 لالظ تحن نيسلحب يسفن اي كنا مأ ؟رارشألا ةاسقلا ريزانخلا دولج نيسبلتو

 ةرق نم نيلكأتأ 00 رعولا راجشأ لالظ تحتو 55 ,حيسملا «حافتلا ةرجش

 :م نيفطقت لب ؟انامزأ ةئيدرلا رعولا رجش رامت نم نيلكأتو انمز سيفنلا حافتلا

 خلا ةفررعم ه رججش رك كيب ةيسينكلاو سود رفلا طسو 8 ةس ورغملا ةايحلا هرجش

 ؟ىرحا ديب ءاوح كماك رشلاو

 0000 هال 7 00 : / : فلافك هطظلأ
 ةسينحب اس ولج ءاردعلاب ولثمتو 0 ايو 2 اي ةيجأ ودزا 30 الا

 ) ه ال ينك ريثما تيس 1! ..بيبحا احدي كاذأو دك لسرلاو نيسي : ردَمْلا
 ير _ 54 0 ١اس ما »ف أ

 .ةبحم كسار قوف

 ةبحم يقوف هُملَعو رمخلا تيب ىلإ ينلخدأ -4

 نم ةدسجتم ضرألا يف ترهظ ىلا ةبحلا .تاذلاب ةبحما تبب وه اذه رمخلا تيب نإ

 قوف كانه معن .اهئابحأ تيب يف ةبولصم تعفر يلاتلابو نامزلا ئلم يف ءارذع

 ةقلطم ةيئادف ةبحمو ةقلطم ةيران ةسادق هانفرع «ةيقيقح ةفرعم هللا انفرع دق بيلصلا

 .يهلإلا تاذدلا يف نيتيزك رملا نيتفصلا نيتاش اديس الإ هبيلص يرطق عطاقت امو

 لجا نم افإ لب بسحف نيبيطلا نييداعلا سانلا لجا نم تسيل ةبحما هذه نأ ىلع

 ها "ايزعتب حيسملا تام ةاطخ نحن دعبو هنا ايل هنيع دن هللا نأل" كلذك ةاطخلا

 رب نم هيف وه ام ىلعو هتقيقحو هلل ةيعقاول قلطملا ريبعتلا ره 3 بيلصلاف .(8: ه

 .ةتيم ةليزه ةينانأو رظن ةبحم ىه بيلص ن ود نم ةبحم كلذل .يلزأ بحو يدبأ

 ا/ ١٠.١



 قحب اذإ قيلت فيكف .ئطاخلا دودحملا ناسنإلاب قيلت ال ةيرظنلا ةبحملا تناك نإ نالاو

 0 اقالطإ ولخت ال يهو ىئطاخلا ناسنإلا ةيحضت تناك اذإو ؟قابو دودحم ال هلا

 ال ىلوأ باب نمو ةيحلإلا ةيدفلاب فيكف ,ةماركلاو دحم اب يرو ةيتاذلا عفاودلا

 بحلا رامضم يف سودقلا ههلإ بلغي ئطاخلا ناسنإلا نإ مأ ؟ةماركلاو دحملاب للكت

 ؟ءادفلا لاديمو

 ةيدوبع نم ناسنإلا قتعيو ةيطخلا هيف بلصُت يذلا ناكملا وه بيلصلا ناك امل اذل

 هبيرق عم ناسنإلاو هقلاخ عم ناسنإلا ةحلاصمل ةديحولا ةليسولا وهو ناطيشلا

 ةيناسنإلا ةيتايحلا ةيحلإلا عئاقولا هذهو بيلصلا تاب كلذل «هريمض عم ناسنإللاو

 عوسي بولصملا ةبحم دجوت ثيح هنأل .ةسدقملا ةيبحلا ةرمخلل يساسألا رحذملا

 رامث نلعي امدنع سلوب لوسرلا كلذل .كلذك حرفلاو رمخلا تيب دجوي كانه

 :١١(. هلغ) حرفلاب ةرشابم اهبقعيو ةبحماب اهلهتسي سدقلا حورلا

 ةئيطخلاو ناطيشلا ةبحمم امإ ذخؤي نأ هل دب الف هذه ةيملاعلا هتريسم يف ناسنإلا امأ

 ملاعلا حارفأب امإ .هتباثلا ةقداصلا هحارفأو ربلاو حيسملا ةبحمم امإو ةبذاكلا هحارفأو

 .ةدلاخلا حورلا حارفأب وا ةيكبملا دسجلا حارفأب امإ .ةيدبألا ءامسلا حارفأب وا ةينمزلا

 عيطتسيأ؟ةيقنلا ةحيحضلا ةرمخلا ناسنالل مدقت نأ ةئيطخلا عيطتست له نحلو

 *هبارشب انشعني نأ ملاعلا عيطتسيأ ؟مئادلا يقيقحلا حرفلاب انركسي نأ انيقو ديس

 عومدلاب ىلبح اهنكل ةحرفو .ءام ةشوشغم اهنكل ةرمخ اههِإ ؟مئانلا شعني نمك

 اهيبراش عسلت رخآلا يف اهنكل ةّرمحم ةرمخو.مانآلا مهتلت ةقرحم ةوهش يه .مالالاو
 :تامصاخملا نمل ةواقشلا نمل ليولا نمل" ناميلس ميكحلا لوقي اذه فو ناوعفالاك

 نيذلا رمخلا نوئمدي نيذلل .نينيعلا رارهمزا نمل ببس الب حورجلا نمل بركلا نل



 اهابح رهظت نيح ترم>إ اذإ رمخلا ىلإ رظنت ال .جوزمملا بارشلا بلط يف نولحدي
 55: ١7ما) "ناوعفالاك غدلتو ةيحلاك عسلت رخآلا يف .ةقرقرم تغاسو سأكلا يف 1 ل . مص :٠ 0 5 5 6 . ها 02 1 5
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 هنا لب ناسنإلا يق ةئيطخلا عقاول قيمع يىعوضوم صيخشت و قيقد ريبعت هنا 5-8

 أ تايبلس نم اهيلع بترتي امو سانلا ةايح يف ةئيطخللا جئاتنل بعرم فشك
 تاناح ىلإ نونجبو اذكه سانلا عفدني نأ اذإ ةوابغلا نم سيلفأ .ةيتايح تاليوو

 بلقو ليللا قامعأ يفو ءاوركسيل عدافضلا عقنتسمو ةئيطخلا تاعدوتسمو رمخلا

 اوهجاويل اهدعب نوحصي ةظيحل ىوس تسيل اهنكل ؟اوحرطنيو اوعكستي مالظلا

 ةافح نوفقتس ليلق دعب ؟رفملا نوكيس نيأ كلذ دعبو مرر ةقيقحلاو 55 عقاولا

 جردك تاوامسلا فتلت هترضح يف يذلاو لداعلا سودقلا هللا يدي نيب ةارعو

 ىراكس عيمج اي هللا يدي نيب متعقو دقو برهملا نيأ ىلإ .رفسك ضرألا يوطنتو

 ؟تائباعلا ىيللايللا تائب ايو ءارمحلا 00 ءانبأ ايو تاقبوملاو روجفلاو :تاوهشلا

 نآلا متنا اهو ءمكتاوهش نم اوصلختتو نم وح ضت نأ ىعيبأ نيذلا عقلا

 بيهملا .بيبحلا شرع :اتارضأو 2000 , رجفتملا ضيبألا شرعلا كايذ مامأ

 عم امود اولوقف يئادفلا بيلصلا ىراكيم ,يمهلإلا جيدا ىراكس عيمج اي متنا امأو

 سبلنلو ةملظلا لامعأ علخنلف .راهنلا براقتو ليللا ىسانت دق" سلوب لوسرلا

 رهعلاو عجاضملاب الو ركسلاو رطبلاب ال .راهنلا يف امك ةقايلب كلسنل .رونلا ةحلسأ

 دسجلل ارييذت اوعنصت الو .حيسملا عوسي كنرلا“ اويسعلا لذ :كيسعا و ماصخلاب الو

 :5١7 ١(. ١*ور) ”تاوهشلا لحا نم



 ىلب.ةيبشحمفت كلونذلاو .اياطخلبا» تاركشم بنحت ىلع رصتقي ال ىليحنإلا بلطملا اذإ

 اهني رالي ا نآل" كلذو نيرخالا ةايحو انتايح يف ربلا مءالسب اهتبراحم ىل إإ وعدي

 عفت ري ولع لكو 565 نيمداه .لوصح مدص ىلع هللاب هرداق لب هز ليسوع 2-6

 ىلع مقتس نأل نيدعتسم و حيسملا ةعاط ىلإ ركف 53 نيرساتسمو هللا ةفرعم كص

 ومخلا كلك امو 01-2 ١١ وك ؟١ "وكتعاط ضان ئم كايصع 03

 امآو" هلوقب يحور ضابقنابو سلوب لوسرلا اهددح ىلا كلت ىوس تاركسملاو

 ةريغ ماصخ ةوادع رحس ناثوأ ةدابع ةراعد ةساحن ةراهع نز ىهف دسجلا لامعأ

 سدقلا حورلا نم ناطلسبأو سئلوب لوسرلا اهقحب ردضا يا ةئيندلا ةيملاعلا ةيدسجلا

 147-75 دعو للا كركلم نوري ال ةذه- لغم ةولعفي نيذلا نإ" الئاق اره

 كلهاو راجفلا ماع ئلع انافوط هللا بلحج دق ةناحلا هذه ببسب سيلا ؟ال ملو

 ةناح يه هذهك ةدحاو ةناح يف سانلا تانب عم هّللا ءانبأ طلتخا ذإ عيمجلا

 ازا 1رومع ؤبعَوَدَتَم هللا ةيظمأ اقلك ةلغتشملا -ةزمخلا ١ هذه .ببسب سيلا ؟ءاشحتقلا

 ثثح  تطقس دق نود قع بس نيل ؟ عم كلو ءاسلا نم ايكو

 سانأ ىز امك نزن الو" سلوب لوسرلا لوقك ابعرم اطونس ةيربلا يف ليئارس
 حل دورشعو ” جل دحاو 0

 دال شع قات كت ايقف "كلت ؟ل يللا تاناحلإ- :ةذه ”ةملظلا زوم ببسي لحا

 ١ور) ”مثإلاب قحلا نوزجحي نيذلاو مهمثإو سانلا روجف عيمج ىلع ءامسلا نم افرص

 نأ ماع ريغ هتان لوطو هلاهمإو هلآ! مطل ئغغب نيهتست مويلا كنا امأ 0

 رخذت ٌبتاتلا ريغ كبلقو كتواسق لجا نم كنكلو ةبوتلا ىلإ كداتقي امنإ هللا فطل



 لق لب .(14-13: ؟ور) "ةلداعلا هللا ةنونيد نالعتساو بضلا موي يف ابضغ كسفنل

 عجاضملا كلت يهتنتس نيأ .ءءاضقلاو ةنونيدلا باحس قوف قحلا حيسملا ىتأ ام اذإ

 ثيح ميحجلا قامعأ ىلإ سيلأ ؟روجفلاو رهعلاو ةساجنلا حئاورب ةرطعلا ةيدطلا

 ؟ايدبأ اعاجطضا رهعلا نيطايش عجطضت

 دعت ملا رشبلا اهيف قئنتخا ىلا لاحوألاو سانلا اه ركس ىلا رومخلا كيتاه نا

 تارورضو ةيعامتجا دعاوقو تامزلتسم ىمست لب ءرصعلا ةغل يف 0-0 ىمست

 انعم ةسينكلاو ملاعلاو اديكأ ناسنإلا فرعيل نكلر .ةيفاقث تاطحمو ةيرشب

 «ٍتايحلا لحو تلا اذهو يدسمجلا , حشا كاذو يسفنل يسراتلا رطبلا كايذو يحورلا رمختلا

 + اما ىلع اعوضرم .اظيس ءاضقلا ىلاق نأل هطقف نكسللو نكسلل رعافإ

 مالاعف 001 :72تسم) "رانلا يف ىقلتو ع ءطقت اديج ارث عنصت ال ةرجش ل رعولا

 حئابقلاب قفركسلاو رومخلاب ةلمثلا ةيناسنإلا اهتيأ تاوهشلا» ةنجاملا ةصقرلا هذه اذ

 س١ تاذ اي خوسي بيبخا دهعو صالخا ا راتهتسالا اده 00 ؟روجفلا نم

 ؟رشع ةعبسلا تاناحلا داور ايو ةعبسلا نيطايشلاو ةسمخلا جاوزألا
- 

 كسببلا لوقي .هتاعقنتسمو دينا هلا .هنيدايم و م اعلاو هفامعاو ناطيشلا هنا امح

 مهل سيلف ناآلا امأو .ةئيطخ مهل نكت مل مهتملكو تئج دق نكأ مل ول" حيسملا ' 0 | هآو ةءعاصدل 5 - | 7ع 1 سا ع 0 "| |] ١

 مم يريغ دحا اهلمعي مل الامعا مهنيب تلمع دق نك أ مل ول .مهتئيطخ يف رذع

 مهك رتيل ىفكو مكهولقو سانلا هاوفأ تس ةيدسجلا رومخلا عنميل تأي مل ادإ حيسملاف

 قاقز ف ةيبدأ ةديدج ارمخ هبيلص ةرصعمم مهل مدق لب «ةرئاح ةغراف ناوأ مث نم

 ةناحلا يه هذه .اسّدَمم اكحض مههاوفأو احارفأ مهسوفن اهب رمغ ةديدح ةيبلق



 الوخد اهيلإ هئابحأب حيسملا لحدي يلا ةسدقملا ةيئادفلا ةوعدلاو ةديدحجلا ةيوامسلا

 ءامسلا ريمض يف ناك ارب اووتريو انوزخم لزألا بلق يف ذاك ابح اوبرشيل كلذو

 .اروصعم بيلصلا قوف ءاج ءادف اوركسيو اعورزم

 رومحو لوألا مدآ يف ةحيبقلا ةوهشلل ةروص سلوب لوسرلا انل مسر امك نآلاو

 ةيوامسلا ةمركلا ريصعل ةديدجلا ةوهشلا ةروص كلذك انن مسر هتاقبومو هتاوهش

 .ناميإ .حالص .فطل .ةانأ لوط .مالس .حرف .ةبحم وهف حورلا رمث اًمأو" هلوقب

 .(١3؟-١7: هلغ) "ففعت .ةعادو

 حارفألاو ةيحورلا رومخلا هذه عنصت هيف يذلا تيبلا وه اذإ حيسملا بيلصف
 ماعلا يف لب طقف ملاعلا اذه ف سيل ءاوركسيو نوسيدقلا اهنم برشيل ةيوامسلا
 أ الا

 قوف نمو نوبحملاو باحصألا هيف لخدي يذلا يملإلا تيبلا يه ةسدقملا ةسينكلاو

 كاذا نوركسيف .امد ارمح ءادفلا نوبرشيو ادسج ازبخ بحلا نولكأي اهحبذم
 ف ليصألا بحلا ةرمح قفدتت ةيحورلا ةسدقملا ةدئاملا هذه نم معن .ةايحو اصالخ

 .اباكستا سوفنلاو بولقلا يف ءادفلا حارفأ بكسنتو نكد قادملا تاما

 نيذلا يف ةيبدألاو ةيحورلا ةقاطلاو ةايحلل اردصم هذه بيبحلاو بحلا ةرمح ىقبتسو

 ًاضيأ مويلا كلذ يف لب طقف مويلا اذه يف سيل «قحلاو حورلا قاقحتساب اهوفشتري
 امك .انبر حيسملا عوسي ىقبألاو ىلعألا بيبحلا عم ةديدج اهفوبرشي امنيح

 املعو ةبوصنم ةيارو اعوفرم اراعش كانهو انه تيبلا ف حيسملا بيلص ىقبيسو

 اذإ يح ..ةلظمو .ةبحم .رمخملا ثيب: يف ةبيبحلا.قوفو اعوفرم:بحلا دهعل اراعشو ًاقافح
 اهتيب نم ةبيبحلا فطتخت ضرألا عماسم يف ةيناث ءامسلا نم بحلا سوقان قد ام



 .ديب عونصم ريغلا تيبلا كاذ ىلإ اهبيبح ناضحا يف فطت ءملاعل ذه يف روظنمل 3076 30 3 ' :اشسا 5 قلعت ١ نيك هنأ

 ةيبحلا موركلا ثيح ةيوامسلا تاعفترملا قوفو ةيرهدلا لابحلا يلاعأ ف كانهو
0 

 نيعألا قدايعلا دعرلا اذيياش ذإ رع كفو اح ةيببكا يرترت ةيئادفلا رومتملاو

 نا يح ةمركلا جاتن نم برشا ال نإ مك <ل لوقأ نأل" لاق امنيح بيبحلا نم

 د تا راعشو ةبحم ملع اذكه بيلصلا ىقبيسو :١8(. 7؟ول) "هللا توكلم

 .بحلا ىلع نيدرمتملا رارشألل اكالهو 97 اسلي بلا

 ةقابس مكرم ءارذعلا تلخد دق بيبحلاو رمخلا تيب ءيحورلا تيبلا اذه ل معن

 يف تلمح موي .قوف ىلإ سدقلا حورلاو ةيلزألا ةفالسلاو .بحلا ةرمح نم تألتٌماو

 الو .حيسملا عوسي ةيدبألا ةايحلا دوقنع .ةميرك هللا نم ةراتخم ةمركك اهئاشحأ

 «تاميرملاو م«يرم هنم تبرش افينع ارصع بيلصلا ىلع اع اذكه دوقنعلا اذه رصع

 سيلو .ةروكاب نيسيدقلاو لسرلا يقاب عم ةيبحلا ةراصعلاو ةايح يدبألا ءادفلا

 صربو مصو يمع نم ةفلتخملا ضارمألاب نيباصملا عيمج حار لب بسحف كلذ

 نوركسي لب نوحصيو مهضارمأ نم نوفشيف ريصعلا تاذ نم نوبرشي نيناحبو

 .(6 :21) نورفطيو بلقلا ةجمي

 ىلإ يلخدأ" نيلوقتو عوسي بيبحلاو رمخلا تيب يف نيميقت له «سفنلا اهتيا نآلاو

 ناطيشلا ةناح رخآلا رمخلا تيب نيلخدت كنا مأ ."ةبحم يقوف هّملَعَو رمخلا تيب

 لسرلا لعف امك حيسملا ةبحمج. _يسسفن ايا نيركستأ ؟ةوادع قلص قوف اهملعو

 لسر اهب ركسي امك ةئيطخلاو حيسملا دض ةبحممب نيركست كنأ مأ ,نوسيدقلا

 هتبحم تويبو هللا حبدم لخاد يهلإلا بحلا تلا ؟نورجافلا ناطيشلا ءالكوو ظ

 ؟ حا انيح همانصا لكايهو ناطيشلا حبادم لحخاد سجبنلا بحلا نيب رشت ما ءانيح



 ةتقوملا هتاقبومو ناطيشلا ةرمخم ايدسج مويلا يذذلتت نأ يسفن اي كل حصألا امهيأ
 ىلإ يمعنتل ءاوهألا عم دسمملا نيعمقت مأ ءمنهج ران يف دبألا ىلإ اهدعب يبذعتتل
 ؟معنلا توكلم يف دبألا

 كلقع تحّوطو باوصلا كنم تدقفاو ةريصبلا كيف تمعأ دقو ةئيطخلا نإ 58

 قامعأ نمو كانه نمو .ةناهملاو توملا قامعأ ىلإ كيف تفذقو لب «تاقامحلاب

 روخصلا نيحطنتو سخانملا نيسفرت تحر كتاناحو كيلايل بلقو كنوحبو كروم

 .احارج كلذب نيدادزتف بيبحلاو بحلا عم نزيبراضتتو رانلاب نيبعلتو

 تاناحبو ةنئاخ اهبح دهعل لاو ةينازلا اهتيا ,ةشئاطلا ةنجاملا سفنلا اهتيا يل يلوق

 هيدا طع نيخ انيمأ ابيبح كل ناطيشلا ناك م .ىركس ةحنرتم تاوهشلا رومخحو

 ايو راش ةطابف ريش كلل نيش كلي رقي لاو لا نيطا 1

 ةمّمسم ةمسد ةلكأبو ةعضعضتم ةيلاع يسركبو ةنفعتم ةقارب ةلحبو ةقرحم ةيمنهج

 فشنيو كبلق هيتنفممب ضبقيو كينيع هعباصأب ناطيشلا علقي اهدعبو ةعامل ةضفبو

 كيتفش ةشامكب كسعو كلقع ليللا تاملظب نحشيو كتفطاع نم ةايحلا ةراضع

 كلذك سيلأ .كتيناسنإب ةئطاخلا لباب ىلإ كرّجيل كيرخنم يف ةميكشلا عضي لب
 دهعل ةنوخلا عيمج اي كلذك سيلأ ؟7-7(9 :75لم17) ايقدص نئاخلا كلملا اهيأ

 ؟حيسملا عوسي بيبحلاو بحلا

 .ةزيزعلا سفنلا اهتيا نيمألا قداصلا كبيبح وه ناطيشلا سيلو بولصملا حيسملا

 ام اذإ يح كبحي ةعاسلا يح لازي الو كبحا دق حيسملا . ةزيزعلا ةئراقلا اهتيا

 هبيلص ملع ىقبيسو رمخلاو بحلا تيب هتيب نيلخدت بيلصلاب نآلا هبح عم تبواحت

 ؟ريبواجتت لهف ةبحم كقوف



 ابح ةضيرم يبإف .حافتلاب ييوشعنأ بيبزلا صارقأب بودنسا -ه
 اهوناعي ىلا مالآلا قمع انسح نوملعي نويعيبطلا قاشعلاو نويدسجلا نوبحملا لجا

 نيديعب افوشيعي ىلا ةايحلا ا امو .هليبس ف اهوفرذي ىلا ةيبلقلا تانألا رثكا

 .هلجا نم اهوسرامي ىلا تايحضتلا مظعا امو بيبحلا نع

 نود نم ةداعس الو يغيبط بح نود نم ةيعيبط ةايح ال هنأل كلذ يف ةبارغ الو

 ةداعس الو ناحور بح نود نم ةيبدأ ةيحور ةايح ال اضيأ اذكهو .ابيبح و بح

 بحلا وه حيسملا ديسلا ناك .املف . يضرا يكواممس بيبح ذود نم ةيضراو ةيواممس

 لك" بوتكم وه امك يعيبطلاو يحورلا نيملاعلا ةايح كلذل وهف قلطملا يدوجولا
 رون تناك ةايحلاو ةايحلا كناك هيف ناك ام. خوش نكي 4 هريغبو ناك هب عش

 017 1و" سانلا

 ةقاطب كلذل اعوفدم هتبيبح دع تومبل دادعتسا ىلع يدسجللا بيبحلا ناك نإو

 هتبيبح نع يحورلا يهلإلا بيبحلا اذإ ابولصم تومي ال فيكف.يسنجلا بحلا

 ناك اذإ حيسملا بيلصف ؟يبدألا يحورلا بحلا ةقاطب ,؛كلذب اعوفدم هتيناسنإو .

 .ةبيبحلا ةيرشبلا هاحت هللا ةبحم عقاول قلطملا يقطنملا ريبعتلا

 ةبيبحلاف .اهبيبح هاحت اران لعتشتو ابح رهصنتو املأ بوذت ةيسنجلا ةبيبحلا تناك نإ

 هاحتب اران لعتشتو ابح رهصنتو املأ بوذت ىرخألا يه ةسدقملا ةسينكلا لب ةيحورلا

 ليقارعلا ةفاك ىطختت ةدودحملا ةيسنجلا ةبحملا تناك نإو .عوسي حيسملا ابيع

 هيك .ىطختت ا نيكد .ةيبطار بيبحلا نيب اجايس ةمئاقلا عناوملا عيمج حستكتو



 تيبحلا نيب اجايس ةمئاقلا عناوملا عيمج حستكتو ليقارعلا لك ةدودحماللا ةيملإلا

 حب :ةيسينكلا هيييبخ و: رعيسملا

 بحلاف .ىناحورلا يححلإلا بحلاو يعيبطلا يسنجلا بحلا نيب قرفلا مظعا ام نكلو

 امك توملاب توميو ةحوخيشلاب لحنيو ضرملاب فعضي دودحم ٍيتقو بح يسنجلا

 نم ةمايقلاو رهدلا كلذ ىلع لوصحلل ًالهأ اوبسح نيذلا نكلو" بوتكم وه

 لثم مهال اضيا اوتومب نا نوعيطتسي ال ذا .نوجوزي الو نوحجوزي ال تاومالا

 يناحورلا بحلا امأو .(75-5 :؟٠ول) "ةمايقلا ءانبا مه ذا هللا ءانبا مهو ةكئالملا

 يف هللا بح تاذ هنأل .ةايح ةيامف الو هل مايأ ةيادب ال يدمرس يدبا يلزأ بح رهف

 باحنبإ هتياغو سنجلا ةوهش هتقاطو دسحلا هرادم يسنجلا بحلا.عوسي حيسملا

 .يماظع نم مظعو يمحل نم محل نآلا هذه مدآ لاقف" بدوتكم وه امك لافطألا

 قصتليو هاباو همأ لجرلا كرتي كلذل .تذحأ ئرما نم اهل ةأرما ىعدت هذه

 كلذك مبوتكم وه امك و :١7074(. ؟كت) "نحو ادسح نانثالا نوكيو هتأرماب

 ىحلإلا بحلا امأ :١(. ؛كت) "نيئاق تدلوو تلبحف هتأرما مدآ فرع امك"

 يحورلا داحتالا هتياغو ةيدبألا ةايحلا ةوهش هتقاطو سفنلاو لقعلاو حورلا هرادمف

 نلف هنالواقالط) ةنابكلا عياصأ, هنتؤلا تح وهو: حيسملا عوسي قلظملا بيبحلا عم

 .قحلا ىلع ًالصأ

 باصي ال هنكل طقف ةيمسالا ةسينكلا وحن نم ةنايخلاب ىناحورلا بحلا باصي دق معن



 .(58-1١ا/: ١٠١ري) "ىم دحأ اهفطخي الو دبألا ىلإ

 مالآو ةيجوزلا ةنايخلا باذع هللا حمس ال تربتخا له نيمألا سنجلا بيبح اي نآلاو
 ةنايخن هاحب بيبحلا حيسملا مالآ نم ضعبلا روصتت نأ يلاتلاب كلف ؟ةبيبحلا ةنايحخ

 تذذلت دق زيزعلا ئراقلا اهيأ كلعل ؟هتقيشع ةينازلا ةيملاعلا ةسينكلاو هتبيبح ةيرشبلا

 4-٠ له نكلو .بيصنو ةيعيبطلا ةايحلا يف كل قح اذهو انمز يعرشلا يسنجلا بحلاب

 ةيحورلا ةايحلا ف كل قح كلذو نينامزو انمز يحورلا يهشإلا بحلاب تذذلت

 ناك ادإو ؟فاحورلا قحلا دود كاذ يعيبطلا كقحب تيفتكا لهو ؟بيصنو

 عوسيب يحملإلا بحلا نع عانتمالا ناف ءاتوم كل بسحي ارسق سنجلا نع كعانتما
 كرا نرمي بلا

 ةئيطخلاب ناطيشلا مهاصخ نم عيمج اي عوسي حيسملا ف يئادفلا يهلإلا بحلا ىلإف

 (هازم) "يمأ يب تلبح ةئيطخلابو تروص مثإلاب اذنا اه" هنأل مقاهمأ نوطب نم

 هب نمهؤي نم لك كللمي ل يكل ديحولا هنبا لذب يح ملعلا هللا بحا اذكه "ا

 :١5(. ”وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب

 حيسملا اهبيبح قارف ىلع اذكه ةسينكلا ملأتتو اذكه ةنيمألا ةبيبحلا ضرمت ال فيك

 ضرألا ىلع لازت ال يهو ءامسلا ىلإ دعص امدعب دسجلاب اهينيع نع باغ دقو

 ؟(57: ١يف)" ادج لضفا كاذ حيسملا عم نوكأو قلطنا نأ ءاهتشا



 تومو ملأو عجو ال ثيح هنأل هامسأو هدمبأ امو ةبيبحلا ف ضرملا اذه سدقا ام الأ

 .لالقتساو ءاعداو لالغتساو ةينانأ لب ءالصأ يقيقح بح الف بيبحلا ليبس يف

 بيبحلل ةبيبحلا صالخإ ىدم ىلع لدي هنإف ءيش ىلع لد نإ ةبيبحلا ضرمف

 وهو حيسملا اهبيبح نأل .ريثكب ةبيبحلا ةسينكلا ىلع كلذ سيلو .ديعبلا ليوطلا

 بيلصلا يف اهنم ىوقألاو دسجتلاب بحلا يف اهل قبسألاو اردقو ةلزتم اهنم ىلعألا

 هبح بكس لق لب «بسحف كلذ سيلو .ةمايقلاب ةيويححو ةقاط اهنم مظعألاو

 هذه ضعب سكعت نأ اذإ ةبيبحلا ىلع ريثكفأ يك اهتامعأ يف سدقلا حورلاب

 ادإ نوكف ؟حيسملا عوسي رخآلاو لوألا اهيبيبح وحن نم اًتايح يف ةيبحلا تامازتلالا

 هليبس يف يوم لب ةبيبح اي هلحأل ةملأتم يشيعو ةسينكلا اهتيا حيسملل ابح ةضيرم

 بيبز صارقأو كنيمي يف دحب ناحجبوصو كتماه قوف لامج جات هنأل ةديحب ةقيشع اي

 رافسأ يه هذه بيبزلا صارقأو ال فيك .كتروراق يف حافت بارشو كتنازخ يف

 ال“ فيك ؟ةيهشلا ءادفلا رامثو ةعبسلا ةسينكلا رارساو ةولحلا سدقملا باتكلا

 ا برلص

 ءادفلاو بيبزلا صارقأ ريغب حيسملا قارف ىلع ةيزعت ةبيبحلا ةسينكلا امل سملتت اثبعف

 ربلا يفو الامج مظعتو ةوق ددشتتو ةحص رثكتو ابح دادزت حافتلاو بيبزلا صارقأ

 باحس قوف اهيتأي نأ ىلإ بيبحلا ةيؤرل افهلت دادزت لب «ةيكذ ةحئار ةايحلاب حوفت

 رمتسملا بحلا نم عبشت ذئنيح .هربو هبح يف وه امك هجول اهجو كاذ ذإ هارتف دحتا

 .ايدبأ ءاوترا بيبحلا نم يوترتو اعبش

١١ 



 هسفن برلا نأل" هلوقب سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا كرابملا ةبيبحلا ءاجر وه اذه

 لز يف تاومألاو .ءامسلا نم لزتي فاس هللا قوبو ةكئالملا سيئر توصب فاتك
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 مكضعب اوزع كلذل برلا عم نيح لك يف نوكن اذكهو ءاوحلا يف برلا ةاقالل
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 كضرم نأل حيسملا عوسي كبيبح قارف ىلع ةبيبحلا اهتيا ابح ةضيرم يوك كلذل

 اذكه هنأل «حافتلاو بيبزلا صارقأب اديج يذغت نكلو .ة>يحصلا ةبحما ليلد اذه
 انح 5 م 7 ا أل 54 0 - - أل 8 . ل

 .هقارف ىلعو حيسملا عوسي اهبيبح مالا ىلع ةضيرم ميرم ىلوآلا كؤارذع تن

 تا م0 8 0 3

 3-0 افتللو هدئام و ةيازج بيب زلا صارقال
 ل

 كالملا لوقك .ةرجشو ةلس يوامسلا

 دولوملا سودقلا اضيأ كلذلف كللظت يلعلا ةوقو كيلع لحي سدقلا حورلا" ليئاربج
 : ةقح :١ول) "هللا نبا ىعدي كنم

 ١ : 5 1 ١ 3 : 5 . 5 5 5 7 . "حي

 حي م عاوسسي بيبحلا قارف ىلع ةيسنكلا اهتيا ابح ةضيرم مويلا تنا لهف نالاو

 .٠ 10 5 1 ا 3 | ع |

 0 اع رم ءارذعلاك افيس كسفن يف مالا راص لفو للعلا يف بيلصلا ىلع هعاج وا
 بك تك

 لوقي اهاح ناسل ىلاو نيسيدقلا ةسينكك بيبحلا ىلع ابح ةضيرم اذكه تنأ له

 له ؟(١5: ١ٍف) "حبر وه توملاو حيسملا يه ةايحلا يل نال" سلوب لوسرلا عم
 ناش كلذ يف كناش حافتلل ةلسو بيبزلا صارقال ةنازحن ىسينك اي مويلا تنأ

 نيتاتمتو امح ببي ْلا صارقأب نيدغتت له؟نيسيدقلاو لس رلا ةسينكو م.رم ةسيدقلا

 ١ لوألا نييوارذعلاك انيمي كحاافت نم
 اس



 ماعلا نيب كنا مأ «توملاو ضرملا يح 7 حيسملا نيحتأ يرسفن اي ىرخألا تنأو

 ايطوز'ايسنك خ افتلا ا دف ًايتوهذل بيبزلا صارقأ نم نيلكأت له ؟ةئيطخلاو

 ةديعبلا ةروكلا يف ريزانخلا عم بونرخلاو الاع ايرتفع لصبلاو موثلا نيلكأت كنا مأ

 تنأ لهف ءاتوم كليبس يف تام لب طقف ابح كلحجأ نم ملأتي مل _يسفن اي حيسملا

 احافتو ايلزأ ابيبز كل حيسملا نكيلف الأ ؟ نيتومتو اذكه هلججا نم نيعج ون مويلا

 ينقناعت هنيىاو يسأر تحت هلام -5

 بيبحلا ةقئاعم الإ اديكأ ةبيبحلا يوترت الو ةبيبحلا ةقئاعم الإ اقح بيبحلا عبشي ال

 .يسنج فطاعتو يفطاع ماجسناو يبلق داحتاب ىوس ناذه نافرطلا يفتكي الو

 نييحورلا نيبحلا نأش نوكي فيك ىرت .نييرشبلا نيبحملا نأش اذه ناك نإف نآلاو

 نايحورلا نادحلا ناذه يفتكي فيك لب ؟ةايحلاو قحلاو حورلا يه امنإ هذه ةبحماو

 يبحلا فطاعتلاو نيتملا داحتالاو قيمعلا ليبقتلاو ليوطلا قانعلاب الإ ةسينكلاو حيسملا

 كنا امك ادحاو عيمجلا نوكيل" هلوقب : اصيخشت عوسي برلا هصخش يذلا يرانلا

 .ئتلسرأ كنا ملاعلا نمؤيل ايف ًادحاو مه ًاضيأ ًازنوكيل د كيف انأو ف بآلا اهيأ تنأ

 مهيف انأ .دحاو نحن اننأ امك واو اونوكيل ئتيطعأ يذلا دحملا مهتيطعأ دق انأو

 امك مهتببحاو يئتلسرأ كنا ملاعلا ملعيلو دحاو ىلإ نيلمكم اونوكيل يف تنأو
 نابع ٠ يعم نونوكي قتيظتعأ ن يذلا ءالؤه نأ ديرأ بآلا اهيأ . ئتببحأ

 نإ. رابلا“ بآلا اهيأ .مل اعلا ءاشنإ لبق قتيبحأ كنأل ئتيطعأ يذلا يدحم اورظنيل

 كمسا مهتفرعو .ئتلسرأ كنا اوفرع ءالؤهو كتفرعف انأ امأ .كفرعي ملا ملاعلا
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 فيك ؟(غ١11-14 نشأ) "تاعضّرملا-دوقيو اهلمحي هنضح قو نالمحلا عمجي هعارذب

 كتوعد كنتيدف نأل فخن ال" الئاق بيلصلاب اني اناسنإ اهدهعت دق وهو ال

 تيشم اذإو .كرمغت الف رافألا يفو كعم انأف هايملا يف تزتجا اذإ .ىل تنأ .كمساب

 ١٠١ 1*شأ) "امركم ّييع يف ازيزع ترص ذإ .كقرحي ال بيهللاو غدلُت الف رانلا يف

)9 

 همساب تيعدو ءادف بيبحلا مدب اذكه تيدتفا دقو دعب ةبيبحلا ةسينكلا فاخت نممف

 عر هتوسان عرذأب ةبوبحم ةزيزعك تقوطو ادانسإ هتوه"ل تاوقب تدنساو ةوعد
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/ 
 - 0 افينع

 .ايدبأ اعتمت ةنيمألا ةبيبحلا اهب عتمتت ةديجم ةيئادف ةيامحو ةبيجاع ةيهلإ ةناصحل اهفإ اقح

 نجسلاو يناطيشلا ملظلاو يحج راخلا ءادرلا الخس ام ائيش اهنم ملاعلا لاني نأ تاهيهو

 ةزيحجو ةددق"اهنكل .قيدصلا فسوي عم رافيطوف ةأرما تعنص امك كلذو نيوعرفلا

 نم نانوي جورخك هربق نم حيسملا اهيف جرخي طقف لايل ثالثو مايأ ثالث اهفإ لجا

 فو لب طقف ضرألا ىلع ال بابرألل ابرو كولملل اكلم سلجيل توحلا نطب

 هتبيبح ظفحي نأ هتاقاط كلتو هنأش اذه بيبح عيطتسي ال فيكف .اضيأ تاوامسلا

 ةقئاعم هبيلص ىلع نم اهقناعيو اظفح همدو هدسج ٍقفرطو هتوسانو هتوهال يدحب

 ؟هبحو هئادف رارسأو هليجنإ تاملكب ًاليبقت اهعبشيو ةيومد
 هتروص اهتماق قوف عبطيو ةئفدت سراقلا ءاتشلا مايأ ف اهؤفدي بيبحك هنا 0

 .هلإب نأسنإال ناسنإب اهلإ ةةيدج*“ ةيناشتإك امل كاب هنأل اءابؤم اعبط ةيئادفلا ةيبحلا

 اولمم بآلا نم ديحول امك ادحب هدجب انيأرو اننيب لحو ادسج ةملكلا راض يد



 ول" هذيمالتل لوقي يدسحتلا يوهاللا عقاولا اذه فو :١4(. ١وي) "اقحو ةمعن

 سبليف هل لاق .هومتيأر دقو هنوفرعت نآلا نمو .اضيأ ىبأ متفرعل ينومتفرع دق متنك
 اي ئفرعت ملو هتدم هذه انامز مكعم انأ عوسي هل لاق .انافكو يالا انوا كيس ان

 ىنأ نموت تسلا ..بآلا انرأ تنأ لوقت فيكف بآلا ىأر:دقف ىآر يذلا .سبليف

 ١ :/1-١٠١(. 4وي“ "يف بآلاو بآلا يف انأ

 فو .ىرحأ ديب ديدجلا ناسنإلا توسانو ديب بآلا توهالل اقالطإ حيسملا لثمي اذإ

 .هتاذ يف بالا عم ةبيبحلا ةسينكلاو هللا عم ناسنإلا دحوي هنإف اذهك يدسحت عقاو

 لعج يذلا انمالس وه هنأل .حيسملا مدب نيبيرق مترص نيديعب البق متنك نيذلا

 سومان هدسجب ااطبم .ةوادعل ِى طس وتم جايمسسل طئاح ضقمنو ادحاو نيناالا فا .: ة ءانعلا :2) هلا حاسملا طم ممن. ا

 امالس اعناص اديدج ادحاو اناسنإ هسفن يف نينثالا قلخي يكل ضئارف يف اياصولا

 مكرشبو ءاجف .هب ةوادعلا التاق بيلصلاب هللا عم دحاو دسج يف نينثالا حلاصيو

 .باالا ىلإ دحاو حور يف امودف انيلك انل هب نال .نيديعبلاو نيبيرقلا متنا مالسب

 0 هع يتلا ا 1 1 00 ا ا
 ١7 بلا هلل تيب لهاو نيسيدعل عم ةيعر لب الزنو ءابرع ذإ دعب اذإ متسلف
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 دق امهيفو هتوسانو هتوهال عرذا الإ يه ام بيلصلا قوف ةطسبنملا حيسملا عرذا اذإ

 رجحنو «ىرخا ةهج نم ناسنإلا هيخا عم ناسنإلاو ةهج نم هللا عم ناسنإلا دحو

 نيب ام نييبحلا نيبسكملا نيذه ققحو .ءطسولا يف ةمئاقلا ةوادعلاب حاطأ دق دحاو

 :ناستإلا هيعأو .قاستالا قييامو.ناسنالاو:هللا
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 نيبحلا نيده د لماك ريبعت نيعطاقتملا هيرطقب اده يدا بيلصلا رجح ن لأ

 يلمعلا عقاولا وه نيذه نيعطاقتملا هيرطقب بيلصلا سيلأ ؟نييئادفلا نيبسكملاو

 نم كهملإ برلا بحت" يه ةدحاو ةيصوب برلا هصخل دق يذلاو ءايبنألاو سومانلل

 نإ نأل ؟ 0ك ل را لو لعتدق "اك ماو كلّسفن لك نمو كبلك لك

 نوكيف' ءسكغلاتو ناسنالل هللا ةبحم ىلإ ريشي بيلصلا ف يدومعلا رطقلا ناك

 ةبحم ال ثيح كلذل .ناسنإلا هيحأل ناسنإلا ةبحم ىلإ ريشي هيف ىقفألا رطقلا

 هقلاخ و ناسنإل نيب جايسو هوادع لب .الص حيسملل بيلص ال ةعطاقتم ةجودزم ةلاهت ٠ قاستاأللا“ "ناو ههأ "لرمأ ا محم هك :

 .ةريمصو ناسنإلا ردو هيحخاو نكاسنإإلا نيبو

 ٍنوهال رجح ىلع ئكتي نمك ئكتتو ةبيبحلا ظفحُت نيذه بيلصلا يعارذب اذإ
 ىأرف «ليأ تيب ف رجحلا اذه ىلع مدقلا ذنم بوقعي ئكتي ملأ .ةيئادف ةرخصو

 ةبوصنم ملس ةئيه يف كلذو نيميلاو لامشلا ؛يهلإلا دسجنلل نيعارذلا نيذه كلذب
 كايوذدللا كعب ذلا 32 ان لاك ثا. يح" ةورألا “لع اهقدغاقو“ ءامَسلا' ق“اهشأر

 نم مكل لوقأ قحلا قحلا "ليئاشنل هلوقب دحملا بر هيلإ راشأ يذلا قحلا ؟"ءامسلا
 ا١وي) "ناسنإلا نبا ىلع نولزتيو نودعصي هللا ةكئالمو ةحوتفم ءامسلا نورت نآلا

 ا

 بلقلا كاذ دنعو ءاشعلا تقو بيبحلا انحوي ىمترا نيتسدقملا نيديلا نيتاه نيب معن

 ىوتراو ةحرف هنم ًالتماف .هيف يلزألا بحلا تاقد ىلإ عمتسأف .أاكتا بحلا يف ريبكلا

 دسجتلا ةصق بتكي يلاتلاب حارف ايئادف اناضتحاو ايتوهال اقانع هنم عبشو ةلبق هنم

 باللا نم ديم لاك نع هدم انيأرو اننيب لحو ادسحج راص ةملكلا و" هائاق ةبححاو

 1 -: بنر انو ةمعن اءولمم



 و : 0 20 1 ١ - ل .: 7 . 0 و .
 دلل ترراص لف دا ! مترم ءاردعلا هيصخخس لو 0 وسي حيسملا ى هللا ىرخالا يه

 هللا تقوط دق ميرم ءارذعلاو ال فيك .لايقزح ىيببلا ايؤرك ةبهتلم ةيمحل ةبك رم

 ةديدخلا ةيناسنإلا فطاعت ىلع كلدب ةللدم اهنيمبو حيمسملا ع وسي ةنارقلا 11:51 هلل ةللدم هنو اكامشن ديما # دييحصتملا

 هللا وعم ان " بحملا ب ةممملا تثلا هرم ل . لاو

 يي ديلا ل يي د

 نأ اضيأ ةيئاسنإلا ىلع سبيلا .حيسملاب هتوهالب ةيناسنإلا قوط دق هللا ناك نإو

 !و ؟ءاردعلاب اكوسانب هللا قوطت .هتوسانو هتوهالب ةيناسنإلا قوط دق هللا ناك نإ

 ءارذعلا تقوط امكو اًقوسانو اهحورب هللا قوطت نأ ةيناسنإلا نم بجوتي الفأ
١١ 

 اع مسدقلا + و لا كالملا لوهّمك ايبح اقي وطت اكوسانو اهحورب سحتملا هلإلا
 ذأ خ7٠ 2 24 5 ل 4-2 و

 ؟ هللا نبا ىعدي كنم دولوملا سودقلا كلدل كللظت يلعلا هوقو كيلع

 هللا نيب بيجعلا قيوطتلا اذهك يهلإ ناسنإو .يناسنإ يهإ قيوطت دجوي له نآلاو

 اعلا . دق حيسملا ناك نإف ؟ءارذعلا يف هللاو ناسنإلا نيب امو عوسي حيسملا ف ناسنإلاو

 ىرحخألا يه ةسينكلاف .هتوهال ءادفو هئادف ترهالب 28 اذكه ةيسينكلا قوط

 ) "مكيف لاح هللا حورو هللا لكايه متنا"بوتكم وه امك حيسملا قوطت ءارذعلاك

 فأ) ”هماظعو همحل نم همسج ءاضَعأ نخل سلوب لوسرأا لومقكو 7 ١5(

00 

 مهأل روشآ ىببو ةقلامع مهأل قانع ئب نيقناعت ةسينكلا اهتيا مويلا اذإ كل امف

 بحلا كلم «بيبحلا حيسملا نم نيرفنتو مثإلا يف ةربابجو رشلا يف ةقلامع «ةربابح

 حيسملا مد ةكرشو ءاشعلا تقو مويلا نيكك ردص يأ ىلعو ؟اروبقل ربلا ناطلسو
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 يهلإلا رجحلا كايذ قوف ةسينكلا اهتيا مويلا نيدقرتأ ؟اذ وهيك عمطلاو ةنايخلاب رماعلا

 قوف ةسينكلا اهتيا نيدقرت مويلا كنا مأ «نامبإلا لجر بوقعي عم هبيلص يرطقب

 كب لرتيل تارثعلا لجر روعب نب ماعلب عم يدسجلاو يملاعلا هيهجوب ىحرلا رجح

 ؟راحبلا قامعأ ىلإ

 ةقناعم حيسملا عوسي بيبحلا يقناعو رصعلا ةسينك اي بلقلا نم ةبوت نآلا يبوت الأ

 لب «بيبحلاو بحلا ةغل نيمهفت كاذإو «ةديحملا ءارذعلا قيوطت هيقوطو بيبحل ةبيبح

 بولصملا حيسملا نوكيل .نكل «نيريثك. ءابحأ كل ناك نإو يسفن اي تنأ امأو

 .ىمسألاو لوألا كبيبح ٍتوسانلاو ٍيتوهاللا هيرطق عطاقتو هسدق يعارذب

 بيبحلا َنهّبنتو نظقيت الأ لوقحلا لئايابو ءابظلاب ,ميلشر وأ تائب اي نكفلحأ ٠-

 ءاشي ىتح

 سرطب ناعم هباجأف .اوضمت نأ نوديرت اضيأ متنا مكلعلا" رشع ئثالا لسرلل الئاق

 .(517-19: "وي) يحلا هللا نبا حيسملا

 ةبحماو ةيدبألا ةايحلا تاذ هنأب انيقي هوفرع مهنأل حيسملا ةقرافم اوبأ اذإ لسرلاف

 دهشي امك .هتوهال ءاذفو هئادف توهال يف اقالطإ ةرقتسم ةايحلا هذهو ةيلزألا

 عا) "همدب اهانتقا لا هللا ةيعر اوعرا" سسفا سسقل هلوقب سلوب لوسرلا كلذب

 اذكه ةمئاق يهو هذه بيبحلا ةبحم ىطختت نأ اذإ ةبيبحلا أرجتت فيكف .(388
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 اذهو اذإ . ةرحلا نبا عم ةيراجلا نبأ ثري ال هنآل اهنباو ةيراجلا درطا" باتكلا

 5 5 - . 3 5 م 2 3 7 1 ١ ١

 .اط وقس ءافمشلا م ةئيطخلل

 كييدعا لامعأو ةلطابلا ناطيشلا راكفأ اضيا نه ميلشروأ ف تايضرآلا تانبلا نإ

 اهئاريم بلسو ةبيبحلا قوقح لتق امود فدهتست لاو ةملاظلا ملاعلا حاورأو ةلظملا

 نوكت نأ ىسع ام نكلو .ءامسلا يف يه اهثاريم ةراسخ ىلع ادقح ضرألا ىلع

 بيبحلا نظقوي ال يكل تانبلا كنلوأ ةبيبحلا اه فلحتست ىلا لوقحلا لئايأو ءابضلا

 يراربلا يف اوهات نيذلا هللا وسيدقو ءايبنألا مه لوقحلا لئايأو ءابضلا نأ ؟ءاشي يح

 ءادهشلاو لس ررلا مه ١ 21 /١1(. بع)ميلشروأ تانبو ةيراجلا هجو نم لابجلاو

 ربلا يف ةيلاعلا ليحبإلا لابج اوقلستو تايضرالا ميلشروا تائب نم اوررحت نيذلا

 اوزفق نيذلا رابكلا نييتوهاللاو لاطبألا نيرشبملاو ماظعلا ةنفالملا مهأ .قحلا ةسادقو

 مث نم اوحارف «ةديحبا حورلا تايوتسم ىلإ ةعيضولا دسجلا تايوتسم نم مهوقعب

 نوزفقيو ةوق ىلإ ةوق نمو دحب ىلإ دحب نم ةوق نوددجيو روسنلاك ةحنجأ نوعفري

 نيبراه ةفورعملا مهتقاشرو مهتعرسب ىرحخأ ىلإ ةرخص نمو لبج ىلإ لبج نم

 .ةيضرالا ميلشروأ تانب كابشو راوشألا خاحخفو نيدايصلا ماهس نه مهامجبي

 تانب نم اهتنحم يف ةسينكلا علطتت ةسدقملا لئايألاو ةكرابملا ءابظلا كلت ىلإ لحا

 يف ءابظلاو لئايألا هذه ىقبت يكل «ةئيطخلل مويلا نح تادبعتسملا ميلشروأ راكفأ

 ءادلق قزق و هتبيبح. نع كلذب “ىلختيل ظقيتسي نأ اقح ؛بيبحلا ءاشي له نكلو

 توملاو ملألا قامعأ ىلإ اهلجا نم لزن دقو اهنع ىلختي فيك هنأل اشاح ؟هبيلص
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 دبألا ىلإ تيبلا يف ىقبي ال دبعلاو ةئيطخلل دبع وه ةئيطخلا لمعي نم لك اقح"

 .(1-5"7 14: موي) "ارارحأ نونوكت ةقيقحلابف نبالا مكر رح نإ نكلو

 لابحلا قوف لئايألا تاقالطنا ىلاو هللا ةعيب اي ةعفترملا لالتاا قوف ءابظلا ةيرح ىلإف

 ةناسنا اي حيسملا عوسي يوامسلا اهليأو ءارذعلا يبظ ىلاو عوسي ةبيبح اي ةقماسلا

 تانب رثعتت نيترمسملا هيمدق تحتو نايغطلاو ملظلا حبذيس هدنعف ةبوبحما هللا

 ايحور ةديعتسملا ,ميلشروأ .تانب بسحب ىرجألا ةيلا يكيغتا ىف ايبوقبلا امأو

 ايحور ةئيطخلا نم ةررحتملا ةيوامسلا ميلشروأ تانب بسسحم نيشيعت مأ ءايبدأو

 هريرتخس مويلا كنأ مأ ءاهنكسم روخصلا ىيلاعأ فو ةكراب» ةيبظ تنأ له ؟ايبدأو

 ؟ميرم ةرهاطلا ةرحلاو ةديدجلا ءاوح ةنبا

 رشع عبسلا تاريرشلا اهقانب عم ةيراحلا ,كتنيدم لحخاد ف ءيسفن اي يبلصاف الأ

 (؟7057: هالغ) عستلا تاحلاصلا تانبلا تاذ ةرح ةديس نوكدل :١9((, هالغ)

 لالتلا ىلع ًازفاق لابجلا ىلع ًارفط تآ يبيبح توص--/

 غم“ عراضتيو كارتعلا ىطحتيو باعصلا ىدحتي يسدلبا بيبحلا ناك نإف
 حيسملا عوسي يناحورلا بيبحلا يرحلاب مكف هتبيبح ىلإ هقيرط ضرتعت يلا تاقوعملا
 ةديدخلاةةفاساو ةسنكلا ينبح ىلإ الوصو تارثعلا قوق رفطيو باعضلا ىدحتي

 .ةليصألا



 اياطخ لابج ىه اهيلع زفقي لا لالتلاو حيسملا اهقوف رفطي يلا لابحلا تسيلا
 لايجألا ربع اهنم يبت تحار ىلا لالتلاو لابحلا كلت ؟اهرورش لالتو ةيناسنإلا

 1 هدءيراأ هت ٠ 325 ا | 1٠ سس لا 1 0 1 8 5
 اهنيب ةخحماش عبناوم اهميقت .ماظملا 2 اماك و مانالا نم الا يه اهيديبو نورقلاو

 اميش 1 ل 1 هنا أ 0 0 0 .
 لعس و صلغ لا ..ح رمبغشل مم تبنرلا لي لا اه بوتكم وه امك اهبيبح نيبو

 0-7 رت 5 . ١ اد 7 00

 :١-5(. ه35شا) "عمسي ال ىح مكنع ههجو

 لابجلا مدهتل .,ةقرطم ءامسلا نم تطقس دق ىلاو ىمضعلا هللا ةبحم الول امح

 هلو هقلاعخ : تايستاللا ين ةمئاق ةينبأ ايضا عنانلا هذه تقل >:يتيضلا .نكلاو
 يك ر و 2 اي 55 : ام تقلا ا تآ س ٠ د نك و ل
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 - .٠ .ّعغ |/ / || - ٠

 ١,لشب فه هنا .ا هصغشم هداحا ؛كصم .عو خا .م ام
 24 » 7 - 524 ال 534 . ام

 ناسنإلا ردقي لهو ؟ماثالا لابج «لابحلا قوف رفطيو ىشمي نأ جرعألا ناسنإلا

 .٠ 1 0 ٠ 1 5 ا 00 - ٠ ءاس . 1 5 1

 كاسنإلا ناحمإب |هو ؟مانالا تاعفت م «تاعفت ىلا قوف :فقب نا دعقملاو ملخما
 ا 0 و 374 و و 54 - أ

 ةايحلاه وبلا ءم كانه ىفالتيو تا ءوامسلا دعصي نا اياطخلاو ب ونذلاب تيشكاملا ىئطاخلا
 0ك

 رفط يف قفخي لازي الو يضاملا يف اذه قلست ف ءئطاخلا ناسنإلا قفحا دقل
0. 

 نأ ردقي مْلو هينيع تمعأ دق ةئيطنخلا املاط اضيأ لبقتسملا ف اذكه قفخيسو رضاحلا
- 

 | .هلالتو اح ىلإ ءلطتب ه هعفاو +4 مِن
 : هل

6 
 .٠  7ع

 ءامسلاو ضرالا نيب ةمئاقلا لالتلا زفقيو لابحلا رفطي نأ اقمح ردقي يذلا كلو
72 9 9 2 - 5 27 ١ 

 ريعملا تقولا يف تام ءافعض دعب انك ذإ حيسملا نأل" هدحو حيسملاو حيسملا وه امنإ
 2 ١ 0 تل ١٠ ل |- 21

 اضيأ دحأ رسحي حلاصلا لجأل امر راب لحأل دحأ تومي - هجلاب هنإف راجفلا لحأل

١*١ 



1 . 00 1 2 
 - | | - | . _ 92 ءذل 1 ! , 32 رس 0 8 ِ

 ا هور) انلجالل وصخ هلام هاضحن تعذز نحو هد هت ملا ”ب هلل مى لهو تر وك ل

 34 14 نا

/ ). 

 | ع , 11 11

 || 4 | | أ 4 . 2 7 7 ١ مإ م 1 < : ءدإا

 مكف .راحبلا ف ىلإ لابخحا لمني لدرخ هبح ردعب لاعإ هل يدلا لاك نإ نآلاو

 1 و 1 | (؛ |[ 1 , 0 7 .٠ ١

 نيمح اكمل ( ةلصملا )اطلذمسل 2 «عي.سنسملا 3 ةيسل ةرلمحكم و ام 69

 _ 5-5 5 5 ٠أأّْ تل 5 7 باغي رسل رز يل رحاب

 | | ا[ 01١آ )ل ا - | م ١ 1 1 )ا 7 ش١ 8 "5 /

 5 ىف فق اذكه .٠ .انطاش مام ةلدحملا -مىو هنس ةمئاتلا ةعسلا ااملا 3 ف ء
 قفوف رمق اذحشو .انيضاي . وره هيل نوب و ةمنيب ةمل ةعبسسلا لابخجا لوف 2 وسي

 لل

 15مل ابماللت تق ىف" قلم ةكه و؛ انما 5:1 ةبافاسلا ثييو هنن ةمئاقلا ةسمتلا ااخل
 هس رب رز ير 0٠ + رز هز بدر - 7 راي

3 2 
2 

 1 5322 ا 0 ف "< «ممنلا صل مل 0. هيمن 0 اعامطا ءأاّسعلا 5 ' مر 64 ةئمل ةمئاعلا
 نك ىلا ع ا 305 بل يس ا س٠ ل بل ابد رز يور ا

 تو ٠ب راشعلا لاصج قوق هربب فطن و هم :مّمي حبسمل ب ال الحله . أب .ءامدو !ء 2 _أ| 1| 3 ١ م |[ [ هل 71 |
 4-00 0- يس رو رو - ى 12 م ود ل“ رو

 3 كك ا تآ _ 0 1 5 َ ١ | 1 64 ف , - ٠

 : 5 رز 2 00 7 - وج و رح رو بوندلاب هر هلَشسملا هةر بسملا ةابس لا 0 كلدل .ةريد ممسك 0 هةر مجسهسلا أمششمل 6اأئ ل

 : 2 3 9 ل : - -ٍ : ور لاالتلا 4 اجا هله ٍق ءف هللا ية 53 بعصلا * يح مع اظملاب ةيننشعأ # ايباطخلاب ةدنطعّتعا ؛#

ً# 7 2 

 4-5 بأ ى نيب حك نت م ع اح زر رز ل ء ز 2 : 0 .امامم تا ءامسلا :..م لعالا يهود اهب ٠ لا :ع اقالطاأ :جعبر م همن ءسناف

 ع 1 1 2-5 ع ربت

 ءاسؤؤر (ى ومسم ىلإ :(ح رن ان ةيئاسسل 0 ةرركح ع ل ار فك َس ف نحو < ا]| © سدت ان َةئايئألا | :: لق .را | ,

 ا 3 , 1 ء ا , , ءءء "© ا 0 د 1

 . | - | قل رس | ؟«ل ا 5 1 مل - | 0 »5 20 ءاويإ . ةحئذلا ١
 ءاينعال ى وتسم ظ6( < طرمش ِِ رم د ز هن ولخش (ى5 وسسم 06( . لصف جين رلاط 2 هر اخ

 3 ص ا 7 4 هدا اما
 نى ويسعل | 2 زان :ىمكح و ءامنعل 3 ةفقمس زهغ (ى قوممسم 0-5 : اسس ءامهصعلا ة 1 7 ١ -.[ 60 َّط 1 | 0 «ل أ[ - و ١ 1 0 [١

 0 1 ب زج ا رو يك هر سى ل 2 ىف ًّ ا 0 هصح 2ك أ ف لو و أ أ|املا ؟لملا 0 2 5 أ ءَفلا 3 سئامل ءطاخ كاسنال

 0 . , 3 ع 0 77د 1 : | -
 ' 1 م - 5 1 ١

 بلق ىلاو بيلصلا مالا قامعا ىلاو ديبعلا ديبعو ديبعلا ىوتسم ىلإ معب .اميمع
 ع ًّء
 و ![ 1 'َ 9 1 ص ثا[ 2 0 2 الا 3 ةامع 5 ص 63

 . لاك 8 00-107 ل رس لق تن ا هوملاو ءاقسل صم لع ٠ رج بادكسعل ا٠سلنخ ان نلخ ر 3
 ب ف ام 7 324

 يعم ٠ رح هنآ كاسنإلا 5 ةيسش رفصل هرج رد 60 لو ىصصش ب ل ر - 1 . “”ٍ 5 1539 ١ - مح
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 3 6 8 ١ بهو أابح ايعيبط ٍناسنإلا قلخني نأ ديح ولا رداقلا وه حيسملا ناك ناو .هتيناسنإل
 بت يخثع هم 0 ىينايب ب |( -

 هذهو نوكي الف أ .تدرأ نإ ةيحور ةقيلخ نآلا كقلخي نأ دادعتسا ىلع

 وهو ناسنإلا يف رهظ دقو يقيقحلا يحلا هللا تاذ وه ةصاخلا ةرهاقلا تايحالصلا

 ؟ءارذع نم دولوم

 الا ؟حيسملا عوسيك اذكه 0 نإ يبحاص اي هللا نوكي نأ ديرت فيك الإو

 ملاعلا ىدل لب بسحف كيدل سيل الوهجب الإ حيسملا موهفم جراح اذإ هللا نوكي

 نم لك كلهي ال يكل ديحولا هنبا لذب يح ملاعلا هللا بحاا دقلف" نآلا امأ ؟هرسأب

 :١5(. "وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب نمؤي

 لابخلا قوق ا رفاط ءامسلا نم اذكه كءاج دق ةسينكلا اهتبا كبيبح ناك نإ نآلاو

 يلصتل يزفقتو يرفطت نأ ًاضيأ تنأ كل لهف .كيلإ لصيل لالتلا قوف ًازفاقو
 يه نيأ ؟قامعألا يف نكلو نيزفقتو نايدولا يف نكلو نيرفطت كنا مأ ؟هيلإ

 يهأ ؟ةيليحنإلا كتارقم يه نيأو ؟ةسينكلا اهتيا مويلا ةيحورلاو ةيبدألا كتاركسعم

 يف اهنأ مأ ؟ءادفلا لالت «ةعفترملا لالتلا قوفو توهاللا لابج «ةيلاعلا لابحلا قوف

 لالتو لابج .نم نذإ دبال ؟ءمجتت اعمجب توما لفاسأ قو طبارت داحلإلا نايدو

 ماعلا نيبو كنيب ربلل الالتو نامإلل ًالابح اهيميقت نأ امإف «ةسينكلا اهئيا اهنيميقت

 تاعفترمو رش لالتو داحلا لابج امإو .ناطيشلا نيبو كدذيبو دسجلا نيبو كنيبو

 ةكسيدقلا ءارذع» .دسلا نيبو اهنيب“ ةقهاش الابج آهتماقأ دق ءارذعلا نأ يركذا الأ

 الج اهتماقأ دق نيلوألا ءابألا ةسينكو .ملاعلا نيبو اهني: ةيلاع الالت اهتماقأ دق

 مويلا نيعختت فيكف .ناطيشلا نيبو اهنيب ةعبس ارارسأ لب ةيلاع الالتو ةقهاش

١7١: 
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 كتاماقمو كراكفأب نيجرحدتتو ةقناعتملا لسالسلاو ةقماسلا لابحلا كيتاه 0

 ؟اتيمه اج رح دت هدايملا ةنسالا ةقيمعلا نايدولا ىلإ ةيئادفلا كفطاوعو ةيتوهاللا

 لابحب قوف يدعصاو كمانضأ تاعفترملا قوف يرسك و ؛تناأ كلابج ىطختف الا

 ابج قوف ةرات «بابحاألا لالت اال حيسملا لالت قوفو بايطالا لابج اال بيبحلا 00 ا 5 »7 | 0 : ١ سك 1 »5 ١ .ع
 ال 4 0-2 ١ ا ا _ ْ 0 : 0.06

 و

 ميلاعتلا ابجج قوف درات ه انح ويو بومعيو رس ضب ةناللثلا لس رلا ةبحص ىلجتلا

 هححص ةيييالعلا 5 قاف كتاف تدار ىو ..كغ بالا امدرلا ةرحص تابيوطعلاو

 ميلو كان: آل .تانيمالا .تاكرملا

| 

 . بيبخأ

 توهاللا لابج فرعي هنأل اينامو ايفر بيبحلا انحويب كيلعف يسفن اي تنأ امأو

 بيححلا دهشي قدلا كيعلللا 2 15 . زغقي و حيسملا رفطب ثتيحو ءادفلا ل انو

 ليخإ .هليحنإ ىلإف .(51: 7١ وي) قح بحلا يف هتداهش نأ ملعنو .بحلا ف بتكو

 ةايح اوعبشتو ءادف اوبرشتو ابح اولكاتل قاشعلاو نيبحملا عيمج اي ةايحلاو بحلا
 -_ل : سَ رو . ر 7 0_2

 .اعيفر ةايحلا يف انفو الامح اودادزتو

 نم علطتي انطئاح ءارو فقاو اذوه لئايألا رفغب وأ يبظلاب هيبش وه يبييبح -4

 مقلط لام .ةتايح ةزايطب قللذ و . انايألا فعو للا ةيبش امه ديسلا انا
 3 ايببل“ 32 *اي ابيح“ 7 7-6 ام

 و4

 ١" 7 « 2.1 00 هبا قام و 2
 ماب تدل يكمم عي هنري. .هبح ففضاعتب .ةيتوهالللا هنازفف ةفاشرب .هرظن دعبب

 يدذدلاو دعس وتلا جاايسل |او مئاقلا طئاخلا الول 8 وأ نيس وف باق ةسيئح تكلا ةبيبحلا نم

 ١ . ا 5 5

 لعج يذلا انمالس وه هناآل2 سلوب لوسرل لوقك هتحازاو همدهل حيسملا ءاج دق
 54 ب رو 2

 سومان هدسجب الطبم .ةوادعلا يا دعس ثلا جايسلا اهكاج ضقنو .ادحاو ثينألا

 ه ١



 حلاصيو .امالس اعناص اديدج ادحاو اناسنإ هسفن يف نينثالا قلخي يكل .اياصولا

 :1١4-١5(. 5فا) "هب ةوادعلا التاق بيلصلاب هللا عم دحاو دسج يف نينثالا

 .كيبابشلا نم ال صوصويو ىوكلا نم ةبيبحلا ىلإ بيبحل ١ علطتيل ةيل كلذو

 ربو ناسنإلاو هللا نيب اذكه طسوتملا جايسلا طئاح مقأ دق يذلا نم نكلو
 امسح ل الئ ال 24

 عم قفاوتبو اديكأ ناطيشلا هنا ؟هتيناسنإو ناسنإلا نيبو ناسنإلا هيحنأو ناسنإلا

 مدهيو سيلبإ لامعأ ضقني يكل هللا نبا رهظ دق اذه لجا نمو .انيقي ناسنإلا

 راوساو كلت ةوادعلا لوصحو هذه ةئيطخلا عالق ضقني ا ردمي نم هنأ هناردج

 ؟حيسملا ” وسي قحلا سودقلا ريغ كلتو هذه ماظملا

 ةماقاو طئاحلا كايذ ءانب يف ايبداو ايلمع كرتشيو كرتشا دق ارط يرشبلا سنجلاف

 الحخخ ام ةرشابم ريغو ةرشابم ةقيرطب كلذو ةوادعلا يأ .طسوتملا جايسل كايذ 5 سل 07 . « نأ سب هاا | | 1 2 5-5 | "؟. .

 ف اذه جايسلا عقاوو حيسملا بيلصف .قحلاو حورلاب هيف مه نيذلاو عوسي حيسملا

 .طئاجلا مدققو جايسلا رسكت نأ ةرداقلا ةديحولا ةيوامسلا ةقرطملا تاب رشبلا ةكلمم

 ةقرطملا لمحل «نامبإلاو ةيدومعملاب ني ىغألا يه ةضدقملا ةيسيكلا قيغد دقو امك

 جايسلا عفرو ناسنإلاو هللا نيب مئاقلا طئاحلا مدحل حيسملا ليحبإ ف يه امكو

 تناك ءاوس ةيناطيشلاو ةيداملاو ةيرشبلا مانصألا ريسكتو بوعشلا نيب طسوتملا

 انتبراح ةحلسا .نأل بنوتك وه امك اهجراخ مأ ةييركلا لحخاد مانصألا هده

 اذكه .(2-4 :١١وكا) "حيسملا ةعاط ىلإ ركف لك نيرساتسمو .هللا ةفرعم دض

 ةمئاقلا ةريرشلا ناطيحلا مده يف ىلعلا يسيدق ةعيبو لسرلا ةسينك ناش ناك

 .ةطسوتملا ةيئادعلا تاجايسلاو

 نر



 ءانب يف ملاعلا مهاست مويلا ةسينك نأ مأ رصعلا ةسينك اي مويلا كنأش وه لهف

 اماتضأ انير .لسر. اهمده دق ىلا ةيفئاطلا تاحايسلا ةماقاو ةيرصنعلا ناردجلا

 يربرب .ةلرغو ناتح .يدوهيو ينانوي سيل سلوب لوسرلا لوقك اناثوأو

 ادع ءايفيأ .ننا تنك ناف" سلا: ل وسلا لوقك هنيسملا ابنا ىلع ةيدعتم اهسفن
 9 اً ِ_ _ر 7 7 هو ل 0 "6

 ةوادعلاو اذه يدعتلا امو /١(. :؟ررغ) ايدعتم ىسفن رهظا ىنإف هتمده دق يذلا

0-3 7 
 ب ةلزاع بصتنت لاو اقتاجايسو اًفاطيح لاكشأ لكب ةئيطخلا ىوس كلت

 .ةيناث ةهج نم ناسنإلا هيخآو ناسنإلا نيبو ةهج نم هقلاخو ناسنالا

 1 1 . د : , : "ابل

 ر : * ل ا - جحر 2 0 7. مد رو
١ 

 | عا 1 0 || 2 0 ا ١ ' | لا .| 1 : 0 8

 اهبلاسمل ا سيبحلل ةيداعم داضيخلاو ر وسال ءارو اهسفن ع توراص كفو

 ماا[ , ا تا 78 .| »5 - ١ ٠

 ةيلاع ءناوم اكاك هلس و اكاذب ىردح تراص أب ةسسب هلا را وساإلا © كنس نهانا ناردجلا
 5-5 ب 3 >ٍ ل/ 2 _ 324 , 5 - * ل 54 و 6 4

 8 ١ 5 1 ١ 0 1 م 1 ا ْ 5
 هي وةضضن بسسجا ب اع ا هوي دله ا كاضصح وحعمل فنح 0 ؟هعسملا 8. ناني وعشلا مر
 2 ١ د 24 ل 35 9 2 < _- 7 ٠ بى د

 ؟ةيدبا ةعزعز ءامسلاو ضرالا تاساسا

 اهمده ةسدقملا هتبيبح اعدو هبيلضب ء وسي اهمده دق -لا ناطيحلا هذه يب ام ىرت
 7 هد للا م د يي 2 : _

 تحار ناطيخلا هده يح ام لب !ةعاسلا مايف حو هليحلإ بيلص ةفرطم هحاآ١ -لا ناطحلا وز ,' ؟ةعاسل و : 30

 اهل ةناح الأ احلا 0ك || :«واوأ || ىؤ| ده .< | 60 م0 ا ُ ( 1 9 | 2 . هءاممااص
 0 ””يبيملمسدلع لم . ىنس اي اىبر ماع 0 اهتماقإ 8 0 ف ةينكشلا

 لاملا ةبحم" سلوب لوسرلا اهنع لاق يلا ةضفلا ةبحمو عامطألا ناردحج ىه تسبلا
 3 ا سم ال 7 ١

 مهسفنا اونعطو ناميإلا نع اولض موق هاغتبا اذإ يذلا رورشلا لكل لصا يه

 يساركل قشعتو تاسائرلا تايخاتس يه تحبلا ا نك 0 عاجوإأب ١ كلا هةففعو فئاماغااا فن 5 6 م ل ا ا 1
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 اراظن مكنيب بلا هللا ةيعر اوعرا" هلوقب سرطب لوسرلا اهيلإ حول يلا تاناحوصلاو
 ةبصنألا ىلع دوسي نمك الو طاشنب لب حيبق حبرل الو رايتحالاب لب رارطضا نع ال
 تاوادعلا تاجايس يه تسيلأ .(”_-7: هطب١) "ةيعرلل ةلثمأ نيرئاص لب

 ةسينك ةيصخش ٍقو سلوب لوسرلا اهنم انرذح يلا تالتكتلاو تابزحتلاو

 امك مكنم دجواو ديرأ امك مكدحأ ال نأ تئج اذإ فاخأ نال" هلوقب سوئنروك

 تامذدمو تابزحت و تاطخسو تادساحمو تاموصخ دج وت نأ .نوديرت اي

 .( 78.1 ١؟وكا) تاهيوشتو تاربكتو تاميغغو

 دق يذلا رمألا .اكايعشتا ةنيرفكبلا ١ كيك قا ّىلاو ةيفسلفلا تاجايسلا اهإ لحا

 رورغبو ةفسلفلاب مكيبسي دحأ نوكي ال نأ اورظنا" هلوقب سلوب لوسرلا هنم انرذح

 ليس سيول اةعردلا فقدم نازك و «يلذعلا ناكرأ' تسع افلا ديلقت بسخ لطاب
 ءدبلا نم نيسيدقلا ةسينك اذكهو .(8-4: ؟ولوك) "ايدسج توهاللا ءلم لك
 كيتاه سدقلا حورلاب تصخشو .ةمئاقلا ةيدسجلا ناردجلا هذه ةروطخ تفرع دق

 لوقي املاح ناسلو رخآالا ولت دحاولا اهمدق تحارف .ةطسوتملا ةيملاعلا تاجايسلا

 عم .ءاسؤرلا عم لب مدو محل عم تسيل انتعراصم نإف'" سلوب لوسرلا عم
 يف ةيحورلا رشلا دانحأ عم .رهدلا اذه ةملظ ىلع .ملاعلا ةالو عم .نيطالسلا

 ,( 11 يلا كاب رانا

 حيسملا مساب ىمستل اهمدق نأ مويلا ةسينكلا ىلع بجوتي ىلا ناطيحلا يه هذه

 دهاسلا“ نسودقلا كلذ نايف الإو .نيسيدقلاو. لسرلا ةسينك ىلإ بستتتو 8

 نيعبسلاو ةعبسلا مل اعلا سئانك و ةعبشلا ايسأ نسنانك .نيب' لوحتي لازي »أل  ىذلاو

 ١-5(. :؟ؤر) "ةبوت سسفا ةسينكك بتت مل نإ افاكم نم اهرئانم حزحزيل

١7 



 نأ ىسع ام ىرت .بيبحلا نع ةبيبحلا لزعت يلا ناردجلا يه ةذه تناك نإ نآلاو
 ةبيبحلا هتسينك ىلإ بيبحلا حيسملا اهالخ نم علطتي ىلا كيبابشلاو قىركلا نوكن 5 | 1 1 95 5 1 03 58 .٠

 كيبابشو زومرلاو سوقطلاو حئابذلا ىوك اإ ؟نيقشاعلا ةصوصو امل صوصويو : نان تش لا ةاضلا .. دكار للا نم ١ © ٠ّقش 0

 امدعب هللا" سلوب لوسرلا لوقك هتسينك ىلإ حيسملا اهلالحخس نم علطت ىلا تاوبنلا

 يذلا هنبا ف ةريخألا مايألا هذه يف انملك ةريثك قرطو عاونأب ءاسن الاب ءابأألا ملك

 ىوك اهنإ :١_5(. ١بع) "نيملاعلا قلخ دق اضيأ هب يذلا ئىش لكل اثراو هلعج

 َّ 0 حار اهلالخ نم ىلا ديدجلا دهعلل ليحنإلا كيبابشو مهدتالا دهعلل باتكلا راقب
 يت

 لك“ سلوب لوس رلا لوقك ءادفلاو بحلا ةصوص و هيب ىلإ صوص وب بيبحلا

 ربلا يف يذلا بيدأتلاو ميوقتلل خيبوتلاو ميلعتلل عفانو هللا نم هب ىحوم وه باتكلا

 :ى:يتيطا, علطتي تلاو اهكيبابشو ةعبسلا ةسينكلا .ئوك انا 55: ”امبتالا
 (١ . 0 بح ل تأ 52

 | ع ّ 7

 0 انيلإ علطتي لازي الو مك .هئادفو هح تاصوصو اهعمسيو هدريبح ىلإ اهالح

 انكيبابش و ةيلحادلا انساوح قيرط نع انملكيو ةيجراخلا انساوحو اناوك لالح

 لوك انعم ىشعتيو هحورب انيلإ لخدي ةايحلا دفانم هل انحتف ام اذإ يح «ةيحورلا

 --0, - 1 هو 14 30 يا يك رم اس د دود ِ يعار ام ك5 لجأ ينم نإ ع قانون بابلا ىدلغ ققاو:اذنا اخ" نيك ادوذللا ةمبيتك  ,دعاو لإ كاللملا

 )ا 9ر) يعم وهو ةهعم ىشعباو ةهيلإ لخدا بابلا حتفو ينوص ا : ةعتاد' هيلا . اهعذا نتناندلا متغو 3
 هر

_ 
 هذه ىوكلا نم بيبحلا ةروص اوصخشي نإ نوعيطتسي نيذلا مه نم نكلو

 سيلا ؟هتيؤرل اًمح نيفهلتملا نيبحملا سيل ١ ؟كيبابشلا نم هتصوصو اوسسحتيو

 هتار بحلا راظنمي ؟ليحبإلا يف وه امك هتوص عامتسا ىلإ نيشطعتملا نيقشاعلا

 سابويلك عمتسا اذكهو .اريثك هتبحأ اهّنأل كلذو ربقلا ىوك نم اجراخ ةيلدحما ا 8 : 4 5 ما 3 . 5 7 1 ا ١

 رانا 17: ىلإ "هيه .تيدللو هي امععا امنكأل ةتنهوصو :ثوص. ىلإ ةقيفرو

 ,باب ءامسلا يف هل حتفنا ذإ سمطب ةريزج ٍف وهو انح-وي بيبحلا هآر اذكهو ١  . ' 0 : 1«ماأأ ! |
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 ةياناسملا ئوكلا 13 هلقع مامأ لفقأ امدعب | ريثك حيسملا بحا هنأل كلذو اا

 .ةيملاعلا كيبابشلاو

 ةيئادفلا هتصوصو عمستو بيبحلا ةروص ىرت نأ ةسينكلا .تدارأ ام اذإ نآلاو

 زكر تو .ملاعلاو اتاذ ةيؤر نع اهينيع لفقت نأ اهيلع ءنيسديدقلاو ءارذعلاك ةبذعلا

 حيسملا ّئ د دق يلا «ةيئادفلا كيبابشلاو ةيبحلا ىوكلا كيتاه يف رظنلا

 ريرشلا ملاعلا تاصوصوو تاذلا ءاضوض عامس نع اهينذأ دست ناو .بولصملا

 هبيلص يف يه امك ةبذعلا ةمعانلا ةئداشا هتصوصوو يرطلا حيسملا توص عمستل

 ال ةضوضرم ةبصق .هتوص عراوشلا يف دحأ عمسي الو حيصي الو مصاخي ال هنأل'

 ءاتجر نوكي.همسا قلعو ةرضنلا ىلإ قدلبا جرخي ىح .ئفطي ال ةنخدم ةليتفو فصقي
 مكنويعل ىوطف متنا امأ" برلا لوقب ىبوطلا هذه ةبيبحلا تطأ كف اذكهو ."ممألا

 (وفانرأ اك دلو نيريثك ءايبنأ نأ مكل لوقأ ينال .عمست امأل مكناذآلو رصبت امكأل

 "اوعمسي ملو نوعمست متنا ام اوعمسي ناو اورظني ملو نورظنت متنا ام اورظني نأ

 ماا حولا

 عفترت تحار لاو ةيملاعلا تاجايسلا كيتاهو ةيدسجلا ناطيحلا هذه مالع نكلو

 ناك لهف ؟ةياهنلا ىلع كشواو نامزلا برق املك بيبحلاو ةسينكلا نيب لصأتتو

 يبح داحتاو يلك ماجسنا لب .اشاح ؟بيبحلا حيسملا نيبو ءارذعلا نيب ام طئاح هم

 انبابزيدلتاو نيلي فاذكل" هيويكييوهاامك .يحورو يدسحت ءاقلو يدارإ قفاوتو

 دقل 7١(. :١ول) "ىعدي هللا نباو سودق كنم دولوملا كلذل عوسي همسا نيعدتو
 نم بيبحك اه صوصوي مو اعبط دسحجتلاب ءارذعلا ىلع ةيهإلا هتروص حيسملا عبط

 هللا ةملك هتفصب هتوصو ةتصوصو دّسج لب بسحف ةيحورلا اهساوح كيبابش
 كايذ الخ ام اطئاح مقت مل لب الجر فرعت مل اهنإ اقح .ادسجتم اهنم ةيلزألا



 اقايح نم دسجتلاب سدقلا حورلا همده يدذلاو اهنيبو هنيب مدقلا ييفدلا طئاحلا

 25500000 عبط ءاضيب ةديدج ةحفص رايتخالا اذهو ءارذعلا تتابف .ادبؤم امدك

 .ةيئادفلا ةيوامسلا هتصوصو هيف خفن 208 اقوب تراصو دسجتلاب ةيهلإلا هتروص

 ام حيسملا بيلصب طسولا نم اجايس ةمئاقلا ةوادعلا تعفر لب بسحف كلذ سيلو

 ةسادقلاب ءارذعلل ةفيفع ةنبإك ىرخألا يه تتابو نيسيدقلا ةسينكو بيبحلا نيب

 نسر كيف نيرا نم رجلا عروب درر يري ينم

 :«ولوك) "هقلاخ ةروص بسح ةفرعملل ددجتي يذلا ديدجلا متسبلو' لوقي سلوب

 ور) "مهلاوقأ ةنوكسملا يصاقأ ىلاو متوص جرخ ضرألا لك ىلاو' ال فيك .( ٠

 ؟مهبيبح ةصوصو لب ء(8١: ٠

 لازت ال كتاجايسو ةصوصوو ةروص اهتنبو ءألا نم ةسينكلا اهتيا مويلا تنأ نيأف

 ؟الابجو اعالف بيبا نيبو كلف ةمئاق

 هل ناك .نإو ةعييبع لإ :هيسملا اهنف ءلطتي- ةضاعخع ىرك ةسدكلل تناك نإ نآلاو
 عر دلل * ديد أ - ل - 3 524

 ىرخااللا بن وعشلل لهف .بحلا ةصوص و اهالى نم اه صوص وي ةفورعم كليبابش

 اهيلإ سمهيو هتروصب اهلالح نم حيسملا اهيلإ علصتي ىلا كيبابشلاو وكلا

 دؤاد يببلا اهنع لاق لاو ةبيجعلا ةيرشبلا ةذفانلاو ةليمجلا ةيداملا ةوكلا اهإ .لحأ

 لوقيف .سلوب .لوسرلا -اماو.."هيدي_ لمعي ربخي .كلفلاو هللا دج تدحت  .تاوامسلا"

 ةيدمرسلا هتردق تاعونصملاب ةكردم مل اعلا قل .كنم“ ىرت ةريولقنملا ريغ 77 نأ"

 لب هلك هوركشي وأ هودجمب مل هللا اوفرع امل منال .رذع الب مهنا يح هتوهالو

 اوراص ءامكح مهنا نومعزي مه امنيبو .يبغلا مهبلق ملظاو مهراكفأ يف اوقمح



 :قن ال يذلا هللا كدخ اولدباو ءالهج
 ىلع م 1| 0 ءذل مسا 07

 رويطلاو ىع يدلا كاسنإلا ةروص بسب لم

 7٠١-55(. :١ور) ”تافاحزلاو باودلاو

 بسحتو .ملاعلا ىلع هللا اهنم لطي ىلا ةقاطلاو ةوكلا يه ةيداملا ةيعيبطلا ةقيلخلا اذإ

 هتوقو هللا ةمكح نلعت ىلا ياثلا هللا باتك سونيطسغوا سيدقلا لوق دح ىلع

 ةيناويح لا تاوهشلاو ةيرشبلا ةمكحلا ىلإ رارشألا حونج نكل .هبحو هلامجو

 تيبحتلل كاذا كوري الف .ناذالاو ذويعلا وا ةفيثك ةغتقأ لكشي ةيمنضلا تنادابعلاو

 كلذك ممأللو لب طقف كلذ سيلو .ةصوصو هل نوعدسي الو ةروص حيسملا

 بيبحلا سمهي اهالخ نم ىلاو ريمضلا كيبابش «ةقيمعلا ةيلخادلا كيبابشلا

 مهدنع سف ةريذلا ممألا 2 سلوب لوس رلا لو هتروصب علطتيو هتص وص وب

 مه سومانلا مه سيل ذا ءالؤهف سومانلا يف وه ام ةعيبطلاب اولعف نم سومانلا

 نفر ةدخاش بهراقسإ ابوك سيمانلا . لسع نورها . نيذلا ..مهسقلال سومان

 رئارس هللا نيدي هيف يذلا مويلا يف .ةجتحم وأ ةيكتشم اهنيب اميف مهراكفأو مهريمض
 ١14-١5(. :؟ور) "حيسملا عوسيب يليحبإ بسح سانلا

 :كاوتكم سومان الب نيدلا ممألا نأ ىلع اداه سلوب لوس رلا حيرصت 555 كافأ

 مهرئامض مهيلع دهشت الفأ ؟مهرئامضو مهولق حاولأ ىلع سومانلا ةيعرش نولمحي

 8 كلذب لو رعشي الأ ؟بيهر هللا نم صاصق تحلو ةاطح موكب ةيحتش جتخو

 الطاب هلل نودبعتي مالع الإو ؟نيمأ بيبحو يوق صلخم ىلإ مهتحاحب مهرس قامعأ
 تال واما هله لك نهربت الأ ؟ رخال وأ منصل دوعرضتي مالعو ىرحخأب وأ ةقيرطب

 عيفش ىلإ ةجاحلا مث نمو بنذلاب روعشلا ىلع ةعطاق ةروصبو اهعامجإب ةيمثألا

 يذلا مويلا قف لوقيو ةبهتلم ةحراص ةقيقح سلوب لوسرلا اهنلعي كلذل ؟صلخمو

 26 مم كس



 لجا نمف ١5(. :؟ور) 'حيسملا عوسيب يليخإ بسح سانلا رئارس هللا نيدي هيف

 شعتنتو ةبحماب ركسيو ريخلاب هنهذ حرفيو قحلا ىلإ هريمضب ليي ناسنإ لك اذه

 هيلإ بذجنيو هيف هتصوصو عمو ليخإلا يف حيسملا ةروص ىأر ام اذإ ءربلاب هسفن

 .هنم وه نم بحي ريخلا ملاع نأل سيطانغملا ىلإ ديدحلا اذحباك نامبإلاو ةبوتلاب

 شمكنتو ربلا نم هسفن رفنتو مثإلاب هنهذ حرفيو رشلل هريمض حنجي ناسنإ لكو

 ام ناعرسف هيف هتوص عمسو ليبإلا يف حيسملا ةروص ىأر ام اذإ ؛ةبحملا نم هحور

 رو .كلذك هنم وه نم بحي ريرشلا ملاعلا نأل كلذو هنم رفني

 ةوكلا نم حيسملا ةروص ىرت نأ ءاروهظ ملاعلا ف ترهظ سفن لك ىلع تاب اذل
2 

 0 !ا |[ | ة:* وااأ' ارا تثا|ا . 5 - 2
 وا ةيدب ١ ةايحلل امإ .ريصملل ري ارش دو كيبابشل نا بع يا ا بح سبل

 هتوص روبقلا ف نم ع أ _ 54 - 54 ءيمح عمسي اهيف ةعاس ىتأت" بوتكم وه امك يدبألا توملل

 ةمايق ىلإ تائيسلا اولعف نيذلاو ةايحلا ةمايق ىلإ تاحلاصلا اولعف نيذلا ج رخي

 .الصأ حيسملا مهيف ايحي نيذلا مه تاحلاصلا نولمعي نيذلاف .(55: دوي "ميدل
 5 ا - ١ايب تول 1

 .امح ناطيشلا مهيف ايي نيذلا مهف تائيسلا نولعفي نيذلا اماو

 2 3 ا 9 5 7 0 0 001

 ادبا حيسملا ةروص اوري مل _نيذدلا كئلْؤا ريصم وه ام ىرت .لوقي لئاق بر 5-0

 بوعشلاو ةدئابلا ممالا 8 عقاولا وه ام اقالطإ هتصوصو تلوص | وعمبسي مو

 كالله ةنونيد ءالؤه لثم هللا نيديس له ؟نيهوتعملا نيناحماو نيرصاقلاو ةفلختملا

 ا 0 0 | َ ِء

 حيسملا نيدي 8 اشاح ؟اقاللطإ د وعممسي مو كاضصا 3

 تئج دق نكا مل ول دوهيلل لوقي هنأل ةيطابتعا ةنونيد سانلا ءالؤه بيبحلا

 2 | ا 3 7 . ١ 200 7 م 7 5 1 | هدأ[ 5

 دق نكا من ول .مهتئيطخ يف رذع مهل سيلف نآلا امأو .ةئيطخ مهل نكت مل مهتملكو

 اوار دقف نآلا امأو .ةئيطخ مهل نكت مل يريغ دحا اهلمعي مل الامعأ مهنيب تلمع

1-7 



 ةمكح عمستل ضرألا يصاقأ نم تتأ انأل مهنيدتو ليلا اذه لاجر عم نيدلا

 اذه عم نيدلا يف نوموقيس ىونين لاجر .انهه ناميلس نم مظعا اذوهو .ناميلس

 :5١ ١١ول) "انهه نانوي نم مظعا اذوهو نانوي ةزاركب اوبات مهنأل هنوئيديو ليجلا

 فيكو هب اونمؤي مل نمي نوعدي فيك" سلوب لوسرلا لوقي ىععملا اذه ٍقو (””-

 :١5(. ١٠و ر) "زراك الب نوعمسي فيكو هب اوعمسي مل نمم نونمؤي

 يحصلاو يلقعلاو يتايحلا هاوتسم ناك امهم ناسنإلل دبال .هذه ليحنإلا عئاقوو اذإ

 نيميلا ذختيل كابشلا نم هتصوصو عمسيو ةوكلا نم حيسملا ةروص ىري نأ ئمزلاو

 عامسلاو ةيؤرلل ةصرفلا هل ىطعُت نأ امإ كلذو .ايبلس امنهج راسيلا وأ ةيباحيإ ةايح

 اميدق تصع ذإ .نجسلا يف ىلا حاورألل زركف بهذ اضيأ هيف يذلا" هلوقب سرطب

 نوليلق صلخ يذلا ىبي كلفلا ناك ذإ حون مايأ يف ةرم رظتنت هلل ةانأ تناك نيح

 ىلإ حيسملا لوزن انه دوصقملا سيلأ ١9-١58(. :"طبا١) "ءاملب سفنا نامث يأ

 حيسملا ناك نإو ؟اميدلق تصع دق ىلا حاورألل ءادفلاب هتزاركو هبلص دعب ةيواحلا

 نيذلا ىتوملا عيمج كلذك رشيي الفأ .اذكه حون رصع يف ىتوملا رشب دق هتبحم ةلادب

 سيل نم" هلوق نيب قفون فيك الإو ١5(. :وي) "ةيدبأ ةايح هل نوكت لب هب نمؤي

 ملو الصأ ليجبإلا يف هتروص وري مل نيذلا عقاو نيبو "ةيدبأ ةايح هل سيل هللا نبا هل

 .ئلسرأ يذلا ةئيشم يه هذه نأل" كلذك لوقي يذلا وهو ؟اقالطإ هتوص اوعمسي

 :اوي) ٠ 35



 هس هيض يسر رم ة رص نسي قرون لاو ةبححا نم لهف نآلاو

 رمأ بسحي اذاملف .الك ؟كلهيو ناديف عمسي الو ىري إال رخآ ناسنإو ءصلخيو

 ىتوملا لاع يف كلذ ىرح نإ ءابيرغ مويلا اوعمسي ملو اوري مل نيذلا ءالؤه ريشبت
 يذلا ام لب ؟اياطخلاو بونذلاب تاومأ مه نيملاعلا يف نيمئاقلا نأ ملعن نحنو

 مدب حلصلا الماع هسفنل لكلا هب حلاصي ناو" هلوقب كلذك- سلوب لوسرلا هدصقي

 سيلا 010 ا 'تاوامسلا يف مأ ضرألا ىلع ام ناك ءاوس هتطساوب هبيلص

 لوقي هنأل ؟حيسملا عوسي بيلصب حور لاو يعيبطلا نيملاعلا ةحلاصم وه دوصقملا

 سلوب لوسرلا دصقي لهف , ”تاومسلا. .يف اه .ق'غأ ضرألا ىلع ام ناك ءاوس

 ال كلت نأل اشاح ؟نيطايش تحبصأ دقو ةطقاسلا ةكئالملا تاومسلا يف ام ةرابعب

 وفنلا يه دوصقملا امنإ لب .ةريرشلا ةيناطيشلا اهرهاوج يف ءادفلاو ةبوتلل ةناكم

 3 :حجسلا ف ةسبتحما ةيرشبلا

 ١ سي
 8 0 اذه يفو .هعامسو حيسملا ةيؤرب ظحت م ىبلاو ةيواحملا
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 هناف' اضيأ 6-55 وه امك اقلط انيمأ 255 "لدغ اسوق اقح هللا نوكي موهفملا

 بسح اويحيل نكلو دسحلاب سانلا بسح اونادي يكل اضبأ ىتوملا رشب اذه لحأل

 ايتوهال ايبظ دبألا ىلاو لذآلا كنم حيسملا نوكي اذكهو 4 6طبا١) "ح حورلاب هللا

 ةيداملا انتاجايس فلخو يدسمجللا انطئاح ءارو فقي وهو ااسجتم اهلاو ايئادف ًاليأو

 لؤقيب باتكلا .نآل كيبابشلا نم مط صوصويو ىوك 5لا عيمجلا ىلع علطتي

 55 0 نأل يننانويلاو يدوهيلا نيب قرف ال هنأل ىزخي ال هب 'مؤي خرم لك"

 ئراقلا اهيأ تنأ لهف :١١-١5(. ١٠ور) "هب هنوعدي نيذلا عيمجلا ايننغ عيمجلل

 هتلبقو هتوص تعمسو هتروص تيأرف ليخنإلا ف ًابولصم حيسملاب ترشب دق زيزعلا
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 يلاعتو يتليمج اي يتبيبح اي يموق لاقو يبيبح باجأ ٠-

 لازو َّرم رطملاو ىضم دق ءاتشلا نأل -5

 بيكر ييبلللا حيسملا يداني ةقرو ابح ةنوحشملا تارابعلاو ةيدولا تاملكلا هذم

 نم هئادف بحو هتايح مدب اهراتخا ىلا هتبيبح يهف .هيلإ قأتو الحاع موقتل ةلّيمجلا

 الو اهيف سنو ال! ةديخنز ة يمينك ,هسفنل اهرضح ىكل" ارايتدعا .ممألاو تنوعشلا نيب

 :١07(. 5سفأ) "بيع البو ةسدقم نوكت لب كلذ لثم نم ئش وأ نضغ

 ةبكم هللا نأل كلذو لزألا ذبم-هّللا بلق يف ةنوزخم تناك هذه ةراتخملا ةسيئكلاو

 اهني -ةدول وه. ةئبا و ”ةبحخلا كليتاجل ةرمث اهتاذ قف ةسينكلا تناك املو .هتاذ يف. ةيلزأ

 لوسرلا اهيلإ راشأ لا ةقيقحلا امفإ لجا .ةرورضلاب ةيلزأ ةركف كلذل يهف ءءادفلاب

 مه نيذلا هللا نوبحي نيذلل ريخلل اعم لمعت ءايشألا لك نأ ملعن نحنو" هلوقب سلوب

 نيمباشم اونوكيل مهنيعف قبس مهفرعف قبس يذلا نأل .هلصق بسح نووعدم

 مهاعد ءالؤهف مهنيعف قبس نيذلاو .نيريثك ةوحخا نيب اركب وه نوكيل هنبا ةروص

 موز) ."اضيأ مهدجب ءالؤهف مهررب نيذلاو اضيأ مهررب ءالؤهف مهاعد نيذلاو اضيأ

 ا اا

 هنأآل حيسملا عوسيب لزألا ذنم هللا بلق ىلع ةعوبطم ةبيبذا ةروص تناك كلذل

 ُُح ِ 2 . ر عب و ١ فال ف ىانلشلا و .تمتلا اهو . "ل لإ نيم ةلامغأ مج هللا نيكاةع ناعما «هتونكفم

 .نيسيدقلاو لس رلل يلا ةسيكلا ةروص نالعتسال ةديحولا ةليسولا ىوس 0 وسي

 . 'ىلاعتو يبيبح اي ىليمج اي ىموق ”الئاق اهبطاخي هانعمس ام اذإ بجع الف .هبيلص



 تسيلف ةليمج هلثم نكت مل ناو هريظن ةليمج يهو حيسملا ةبيبح يه ةسينكلاف

 .ةرسي بيبا نب اييمكم لو ايا المج سيل اذه اهلامح نأ ريغ .ًالصأ هتبيبح

 .ًاشقن اهقامعأ ف هشقنو ًاعبط ديحملا ءادفلاب هتبحم ةلبق اهيلع عبط دق يذلا هتاذ

 رظنملا ةحيبق بوعشلاك ىرخألا يه تناكل اهيلع معنملا لامجلا اذه الولو

 هيف تريتخا اها مأ لو ءامسلا نم حيسملا عم ”ةييكلا علا لهف الإو .ةئيطخلاب

 5 ةئطاخ اهنأل ءامسلا نم 0 حيسملا ع ةسينكلا لزت ِ ؟ارايتخا يملا ناب ١ رف

 ةسينكلا ةيضق تسيل ةيضقلا ًاذإ .ارايتخا ءادفلا ةمعنب تريتخا اهفإ لب ءالصأ اهعبط
 يف ةدسجتملا ةبحملا هذه لعافت ىدمو ةسينكلا. ف حيسملا ةبحم ةيضق امنإ لب اَهاذ

 تاقاط عم تلعافتو اذه بحلا تابلطتم عم ةسينكلا تب واحب املك هيلعف .ةسينكلا

 ةسينكلا تعا املك و ءام ىفاستو .بيبخلا حيسملا لامج اهيف داز املك كاذ ءادفلا

 هوشتو اهنع لامجلا ىشالت املك اهسفنل شيعتو اًاذب لقتستل بيبحك حيسملا رع

 ةقيقرلا بحلا تاسمهب ةيحورلا اهتيساسح حيسملا ريثي كلذل .اههجو ديعاجتلاب

 يه اه هنأل كيلع قرشا برلا دحبو كرون ءاج دق هنأل يرينتسا يموق" الئاق

 كيلع هدحبو برلا قرشيف كيلع امأ .ممألا سمادلا مالظلاو ضرألا يطغت ةملظلا

 ةبغم نم اهرذحي سلوب لوسرلاو اذكه اهيداني ال فيك :١-5(. 50شا) "ىري

 نم ظقيشعل ةعاس .نآلا از .تقولا .قوفراع مكأو اذه" هلوقي انينع اريد غونلا

 .راهنلا براقتو ليللا ىهانت دق .انمآ نيح ناك امم برقا انصالخ نإف .مونلا

 رضبلاب ال .راهنلا يث امك ةقايلب كلسنل .رونلا ةحلسأ سبلنو .ةملظلا لامعأ علخنلف

 الو وسل بينارلا !وسيبلا لب .دسحلاو ماصخلاب ال .رهعلاو عجاضملاب ال .ركيسلاو

 نيدلا نأ" كلذو 11-١5(. 1:1 ور) "تاوهشلا لحجا نم دسجلل اريبدت اوعنصت

 راش و نيدلا 0 اماو .نوركسي ليللابف 100 نيدلاو لوماني ليللابف كوماني

 ) 5سسللا 5 ءاجر يه هدوخو ةبحماو نامبإلا عرد نيسبال حصنلف .( م6 >ا/: هرستا١١ " صالنخلا ءاح ها ع طا ع ةناقكلا ١ تقم ا



 يف يسقتلاو ةئيطخلا يف بلصتلا ببسب حيسملا نع اهبلق لصفني ىلا ةسينكلاو

 ةديعبلا ةروكلا يف اهؤاضعأ رثانتتو ةسباي اماظع مثإلا رفح يف اهتايح رثعبتتو كلذك

 :١_5 ١(. ”ا/رح) "ةقزمم ءالشأ لباب فو

 ةرات ماتعلا يف اهمونو ةرات مالظلا يف ةسينكلا سولج مغر بيبحلا حيسملا نأ ريغ

 هلوقب ةايحلاو ةظقيلل هبحب اهوعدي لازي ال «ةثلاث ةرات مالظلاو ماتعلا يف اقومو ىرحخأ

 هذه هبح تاءادنل تباجتسا ام اذإ ّىح . ىلاعت ىليمح اي ىبيبح اي يموق" اهل

 ءادفلاو بحلا ةرارخب ًافدتتو ءاتشلاو توملا هدوربب ةدرابلا اهماظع رصانع عمجتت

 ىلإ ءاتشلا ةملظ نم جرختو ةايح تاوامسلا حايرو سدقلا حورلا ةوقب ايحتف

 دق ءاتشلا نآل يلاعتو يليمج اي ىبيبح اي يموق".ايلاوتم ايح اجورحخ عيبرلا ةقارشإ

 زمر وه ءاتشلاو ؛ءاتشلا ف اذكه بيبحلا اهوعدي ال فيك ."لازو رم رطملاو ىضم

 هريصاعأ و ةبعرملا هدوعرو ةنكادلا هبحسو ةسمادلا هتاملظو ةسراقلا هتدوربب ةئيطخلا

 ىلإ هبحسو ةئيطخلا تاملظ ىلإ هتاملظو توملا ةدورب ىلإ هتدورب ريشت الفأ ؟ةنونجما

 ؟ءابرغلا ميلاعت ىلإ هريصاعأو رارشألا ف واخ ىلإ هدوعرو ماثآلا بحس

 نأ عمزملا ةقيضلا تاقوألاو ةريسعلا ةملظملا مايألاو ةبعصلا ةنمزألل زمر ءاتشلا معن

 نكلو" هلوقب سلوب لوسرلا اهنع ربحا دق يلا ةنمزألا .اهلك ةنوكسملا ىلع عقت
 نيبحم نونوكي سانلا نأل .ةبعص ةنمزأ ٍنأتس ةريحألا مايألا يف هنا اذه ملعا

 نيركاش ريغ نيدلاولل نيعئاط ريغ نيفدحب نيربكتسم نيمظعتم .لامل نيبحم مهسفنال

 نينئاح حالصلل نيبحم ريغ نيس رش ةهارتلا يميدع نيبلاث اضر الب ونح الب 0



 نم مهنكلو ىوقتلا ةروص مهل هللا ةبحم نود تاذلل نيبحم نيفلصتم نيمحتقم

 :١-5(. ”“ق37) "اموق

 .هحايرب فصقملاو هدوعرب حزفملاو هتدوربب تيمملاو همويغب ملظملا ءاتشلا وه اذه

 معن ١8(. :١رم) "ءاتش يف مكبره نوكي اغا اولبض" هلوقي يرلا انيصوي .كلذل

5 
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 .عيرملا كالهماو تيربكلاو رانلا ثيح هرومعو مودس نم طول بره ءاتشلا يف

 .راجفلا سانلا كالهو نافوطلا بضغ نم كلفلاب نصحت و هتلئاعب حون بره ءاتشلا

 ءادفلا .ىلا و١ وتصخحتيل لابجلا ىلإ نيراتخملا ب ا رهيس :ةريعالا ةنمزألا 8 .عاتشلا يو

 كاان صلال 1 رار نركي نر اعلا دج كي هلم اي إ نبك ع نع نرحل

 5١ :14”7تم) "مايألا كلت رصقت نيراتخملا لجال نكلو .ام دسج صلخ امل مايألا
 34 اس

 "د

 ةسينكف ؟بعرملا ءاتشلا اذه نم ةسينكو ةسينك نيب. قرفلا مظعا ام نكلو

 تلزنو ءاتشلا لح ام اذإ يح رخصلا ىلع هتيب ب دق القاع الحر هبشت نيسيدقلا
 ىلع ًاسسؤم ناك هنأل طقسي ملف تيبلا كلذ تمدصو حايرلا تبهو راطمألا
 حيسملا 0 وسب روهدلا رخص اهساسأ هدهك ةسينكف 0 7تم) " حصلا

 بلق قشتو حايرلاب أرقو راطمألا ىدحتت ةيرك ةراجحو ةضفو بهذ اهؤانبو

 نل ميحجلا باوباو ملاعلا يف يذلا نم ىوقأ اهيف يذلا نأل .اقش هرئاتسو ءاتشلا

 ل ةايحلل عمجر ىلإ ج رخل هراد رمع يف ءاتشلا ع رصن امدعب كلذل .اهيلع ىروعت

 2( هه

 الهاج الجر هبشت يهف ةيروصلا ةيمسالا ةسينكلا اماو ةيملاعلا ةيدسحلا ةسينكلا امأ

 ثلا كلو تمدصو حايرلا تبهو راهألا تءاجو رطملا لزرتف .لمرلا ىلع هتيب 'عب
3-8 



 ققمل ءاديعتلا تكية منو  ةنيطينكللاا هذه «نأآل 5-7770 دب كمو اميظع اظاوقس ٠ .ظاقسف

 نوكي نأ عمزملا ناسنإلا ىلع لب «(ت :١٠وك١) "حيسللا عوسي" ةرخصلا ىلع

 :«دوولا نفع يله ةيعموانباو- [مر.اذكه اهساسأ ةسينكف. .ابارتو المر ةثاذب وه

 ؟اميظع اطوقس حايرلاو راهألاب طقستو الاعتشا دوعرلاو قوربلاب لعتشت ال فيك

 ةيدستللا :ةشينكلاو كللت نيسيدقلا' ةسينك نيب طسو فقوم يف ةسينك نم له نكلو

 بشعو بشح اهؤانبو حيسملا وه رخص اهساسا مويلا سئانك ةمث لحا ؟هذه

 عيطتسي اال هناف" هلوقب سلوب لوسرلا راشأ سئانكلا نم عونلا اذه ىلاو .شقو 1 ١ ه7 2 5 ءا ب 1 7 ' 2 ١

 ناك نإ نكلو .حيسملا عوسي وه يذلا عضو يذلا ريغ رخآ اساسأ عضي نأ دحأ

 اك 'لمعف“ :اشق ابشع ابشخ ةعرك ةراجح ةضف ابهذ ساسألا اذه ىلع ئبي دحأ

 لك لمع رانلا نحتمتسو نلعتسي رانب نأل .هنيبيس مويلا نأل ارهاظ ريصيس دحاو

 دحأ لمع قرتحا نإ .ةرجأ ذحأيسف هيلع هانب دق دحأ لمع ىقب نإ .وه ام دحاو

 مادو ١7 355-25 اني امك نكلو ضاخيسل وه اناو رسصكتسف

 عم ةسينكلا ف يرخصلا ساسألا ةدحو ىلع اذه سلوب لوسرلا مالك لدي الأ

 ةميركلا ةراجحلاو ةضفلاو بهذلا ريشي الا ؟يلوسرلا رصعل' ذنمو ءانبلا ف فالتخا

 ةاخاففعلا ةيقادفلا ثلا اجعأ و ةيقبلا#ةّيلاؤسارلا  ديلاقتلاوءميلاغتلا» ىلإ 'ءادبلاع يف ةمدختسملا

 بشنلا ريشي :الأ ؟ءانبلا داوم ف يساسألا رجحلا ديجمت اقالطإ فدهتست لاو

 ديلاقتلاو ناميإلل ةفّرحماو ةصيخرلا ميلاعتلا ىلإ ساسألا قوف بشعلاو شقلاو

 ساسألا ةعيبط عم مجسنت ال لاو ةقرحملا ةيدسجلا لامعألاو. ةيناويحلا .ةيئاسنإلا

 نبا باسح ىلعو لطابلا ناسنإلا ديجمت بطقتست لب حيسملا عوسي يرخصلا
 ؟ساسألا ناسنإلا

 ث١



 هللا بيض رانج ريعخألا غويلا ل 1 ا يبشعلا يبشخلا ءانبلا اذه اذإ قرتحي ال فيكف : ا 3” و كك 03 : ل ام / :١ ة دم احلا . :

 مودس يف ءانب داوه نم طولل اه لك ق اامك ايدبأ اقارتحا هسدق حورو
 ١64 . 7 ال -_ل

 ٠  5 5 7 1 - 7حا ّ

 تح 524 أس -

 ءايدرالا ةريس نم ابولغم ساسألاب رابلا اطول ذقناو هلوقب سرطب لوسرلا هلا راشأ
4 

 .(م1-8/ :؟ طب ١ "ةميثألا لاعفألاب ةرابلا

 0-5 ا 1 | 7 ٍِ 6< 356 ِ 21 لل

 ةضف اهديلاقتو سهذد اهميلاعت كابو 6 :5بفا) اهيف ةيوازل رجح ددح و

 ةعرك دراجحو ةضق او. :بشد ةسيئنكلا اهتيا كل ا ند 3 | ةعرك ةراجحو 0: ا هاذ ! ع هه : 9

 وسي ديحملا دحاولا ساسألا كاذ دحب سدقلا ح ورلا رانب ارهوجو ةعمل دادزت
 يع” 2-22 -» - ل ا ام 2*3 4

 ١ مسك هان 2 7 7 ١ 5 5 0

 .ةسالقاو رن ةديس و لامعا ةراس «ةديسو ةراسش_ قروكتل .تيعد لق ةسيكلا اهتنا قلبا

 دامبإل اج .ميش رب وعدل تناك دا هلع هراسب ىلثُم م 1 اد هيلا رآ  كدت تناك 3[ كلن قر :م معن
١ | 2 

 8 0 !إ

 تالا سيئرل وك «؛ةراس ريظن اضيأ تنأ كلذكف

 اديسح :امنايكب 3 كلا كيم نأ فلاذر تقحتسماف ("قللاوق بينج 1١ .ىيلف همرلا

 0 باكي ةيملاعلا ,اشالاو ةيدسجلا ءايرلاو ةيناطيشلا ةعاوصلا ىدحتب ىهو انكلانيحسو ايحور

 تدحل لق هبو .ميلش ر وا يف ابولصم احيسم مب .سراف يف را

 ةيدوهيلا قعاوص ميرم ءارذعلاك ىرخالا يه
2 

- 

 سراقلا ءاتشلا اذكه تربعف .ايئادفو ايحور اديسحت حيسملا اهنيب دسحب تحار

 ع 0 ع 1 5 اة 8 1 ١

١١ 



 قيض مأ ةدشا حيسملا ةبحم نع انلصفيس نم " سلوب لوسرلا عم لوقي اهلاح ناسلو
 ةايح الو توم ال هنا نقيتم يناف .فيس مأ رطخ مأ يرع مأ عوج مأ داهطضا مأ

 قمع الو ولع الو ةلبقتسم الو ةرضاح رومأ الو تاوق الو ءاسؤر الو ةكئالم الو

 .(8-59 :مور)"عوسي حيسملا يف هللا ةبحم نع انلصفت نأ ردقت ىرخأ ةقيلخ الو

 يف أ -درابلا ءاتشلا ينفأ ؟نيشيعت نيأو نآلا ةتنأ نيأ .ةيرشبلا سفنلا اهتيأ تنأ امأ

 طسو ارومعو مودس يفأ ؟كلفلا بلق يف مأ نافوطلا جاومأ نيب ؟ئفادلا ةايحلا عيبر

 ؟تانالعإلاو تابيوطتلا لبح «سدقملا لبجلا قوف مأ تاوهشلا رانو داسفلا تيربك

 مالآب هب نيضخمتتو ناميإلاب حيسملا نيدسحتأ ؟نيضخمتت نميو نآلا نيدسحت نمل

 اصلخم بوعشللو ًالمكم انبا قلظملا ديسلا وهو كل. .دوكيل بيلصلاو ءادفلا

 اح" . انوي ةحيبقلا تاوهشلاب نيضخمتتو اديسحت مثالا :١ نيدست .كنا .مأ 57

 بيبحلا عيبر ىلإ الأ :اناوخ جتنت تلمك اذإ ةئيطخلاو ةئيطح. دلت تلبح اذإ ةوهشلا

 ءادعلاو رشلا“ كاوشأ عيمج اي ءادفلاو بحلا ريهازا ىلاو ءاتشلا تانب عيمج اي حيسملا

 رورشلا ديبع اي يحلا ئفادلا حيسملا ىلاو توملا ءانبأ عيمج اي ةايحلا ةايح ىلاو

 يف عمج ةماميلا توصو بضقلا ناوأ غلب .ضرألا يف ترهظ روهزلا -7

 انضرأ

 ارو زيف ةيننف .ءانلإت ضوألا نلف 4 اهرذني ءامسلا عقلا نامزلا ءلم يف لجحا

 لقحب تحشوتو ًابصخ ةايحلا كلذب تقفدتف .ةحاوف ءارذعلا لقح ف ًادوروو ةليمج

 .اكحجبط ضرألا هو. ف كحِضت, تحار حيسملا يف ءامسلا نأل .الالجو ًالامج ربلا

 لحف .فيثك رورشلاو ماثآلاب باحسو بيهر توملاب سباع ءاتش دعب كلذو

١6 



 اعولط ةيربلا يف كاوشالا لدب زاهزألا تعلطو الولح سراقلا ءاتشلا لح عيب رلا

 .ابرطم اعمس حابصلا يف انضرا يف ةماميلا توص عمسو

 .. يس نق ةعاملا تو يه انلتح 3 تق دقو ىهدلا ثوكت نأ ا
 0 و 6ك - ع ِى و روهرزل وكت ىئىسع نكلو

 بلل برلا لوقك يوارذعلا حيسملا داليم حئاور يه هذه راهزالا تنسي انيمرإ

 كتلعج كتسدق محرلا نم تحجرخ املبقو كتفرع نطبلا ف كتروص املبق" ءايمرا

 لوقعلا شعنت يلا حيسملا ميلاعت راهزأ يه تسيلأ ؟(3-4: ١رأ) "بوعشلل ايبن

 عومج تاتش كك وقال هده نع لمك املف ل وص ام راكفأل يكزتو ِِء انا ضعف 1[ قكلا هله 2 نسم امكا :" .ن نكف هلا ِن

 ؟(574-531: 7تم) "ةبتكلاك سيلو ناطلس هل نمك مهماعي ناك هنأل هميلعت نم

 ءايمكأ «كاسنإإلا ةايح ةيك دذلا اهحئاورب يلا يلا حيسملا تازجعم 2 ها

 مصلاو نورهطي صربلاو نوشمب جرعلاو نورصبي يمعلا" بوتكم وه امكو ةلمجو ا اذ كك ين ع ملا نو بشت معلا ب1 ,

 راهزأ يه تسيلا 108 2151١ "ري نيكاسملاو نوموقي ىتوملاو نوعمسي

 |اوسرلا لوقك بيلصلا ىلع هتوم حئاورو بيبحلا حيسملا ةبحم
 اليسا" ني اب ر ور رب ع 2 (ىث. ل 0 _- .

 -و الن 00

 'ةبيط ةحئار هلل ةحيبذو انابرق انلجال هسفن ملساو اضيأ حيسملا انبحا امك ةبحماب

 يثو توحنم ربق يف نفد دق ثيح حيسملا ةمايق راهزا يه تسيلا ؟ماع1 :هفا)

 كاسودق عدت الو ةيواها يف يسفن كرتت من كنال دؤاد يبدلا لوقك ناتسبلا طسو

 01 55 :١عا) كهجو عم ارورس نالمتسو دايخ لبس تفرع اداسف ىري )0 ا م”ا/ ءاس ع 000 ا .كل ها ل .. ١ ا حج

« 

 ٠ ٠ , ١ 5 5غ ء 00 : 7 |
 فبيط ةليم يدسجتلا يخيراتلاو يلزألا هدوجو 6 حيسملا نوكي ج١ 6-52 اذإ

 اموال د لب ةي نيحاير مالفاو :  : 1ةايحلا تناك هيف نأل" ةيكذلا ةشعنملا هراهزأب عيب لا ةلع اب ةيكذ نيحاير مالقأ

 7 | هش هم 30 : . "0 ك0 -
 هبقعي الو ءاتش هقبسي ال قلطم عيبر هنا لجا 5 :اوي) سانلا رون تناك ةايحلاو

 لو

١ 



 ال هروهز كلذل "دبألا ىلاو لزألا ذنم يدمرسلا ربلاو يزألا بحلا هنألا" فيص
 .(77 :؟طب١) "ركم همف يف دجو الو ةيطح فرعيال" املاط لبذت ال هقاروأو فحت

 فج لهو ؟تامو اذإ بلص فيكف ةيلزأ ةايح اذكه حيسملا ناك نإف نآلا اماو

 تحافو هتوم يف عيبرلا رضحا لب الك ؟هبلصب راهزألا تلبذو هتوم يف هعيبر

 اذه" هلوقك ايرايتخا لب ايرسق اتوم نكي مل هتوم نأل كلذو .هبلصب ةحئار راهزألا

 نم انأ اهعضأ لب يع اهذحأي دحأ سيل اضيأ اهذخآل يسفن عضأ نال بالا نيك

 نم اهتلبق ةيصولا هذه .اضيأ اهذخآ نأ ناطلس يلو اهعضأ نأ ناطلس يل .قاذ

 لوقلل عضخي منو ئطاخ ناسنإك حيسملا تمب لو امك :1١17-208. ١٠و ي) يب 8  .م. | || 1 . 3 8 5 0 ١) م

 لكأت موي كنأل" لوقلا ىلع فوطعملاو (58: 5ور) "توم يه ةئيطخلا ةرحأ"

 دق سند الو رش الب سودق ودع حيسملا نأ 1 تو "توم اتوم اهنم

 اتوم توك نأ اقح ءاش هنكل ."تآؤامنسلا نم ىلعأ راضو ةاطخلا نع لصفنا

 يكل ديحولا هنبا لذب يح ملاعلا هللا بحا اذكه هنأل كلذو .الإ سيل ايئادف ايرافك

 ال اذه لحا نمف ١5(. :”وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب نمؤي نم لك كلهي ال
 حيسملا نوكل ايدسحت ايهلإ اتوم لب ادرج ايداع ايناسنإ اتوم اذه حيسملا توم ربتعي

 نم حيسملا ءاج اذامل الإو .ةايعب تومو توم. ةايح .هلإب ن سنإو ناسنإب هلإ وه امنإ

 اذكه ءارذع نم هنالعإ ءدب ناك نإف ؟ةعيبطلل افالخو سانلا ةيقب نود ءارذع

 .اضيأ ابيجع ضرألا ىلع ةيدسجلا هتايح ةيافو هتوم يف ن هات ةنيع

 نم. حرخخو هيبأ ديب حورلا ملساو هسأر سكن ذإ اقح اتيم بيلصلا يف حيسملا ناك

 هنا امك ..سارحلاو موتخلاب هربق طبضو ربقو نفد مث نمو .توملل ازمر ءام هبنج



 اغسا 5 قوف 8 لكيم ا باجح قشناو روبقلا تح دفتو روح هلا١ ثقف تو

 .نيدقارلا ةاستعا نم ري

 5 5 1 58 1 7 | | - 6 - ٠

 وه هتمايق و هتايخ فيكف .روبقلا قف نيدلل ةايحلا يصعي حيسملا توم ناك نإف نالاو 8 5 4 8
 يي و

 مممل حل اوب لوسرلا بتكي امكو ؟ةايحب ةايح كاذا هتايح نوكت' الفأ ؟تاومألا نيب نم
 ١ ل “١

 ١اس ل يا . _ أ 9 - 8 ا هألاف .انلجالل ءعبسملا تام ةاطخ لعب د هنال انل هتبكحك نب هللا كلئاق

 / م ِع ًَ 1 5 4 1 م 26 . 5 04

 انخ وص دف ءادعا نحو انك لإ هنال . بضغلا نم هب سلخب همذب ناللا دور ربتم نحو

 :8-٠١(. هور) "هتايخب صلخن نوحلاصم نحنو اريثك ىلوألابف هنبا توم. هللا عم

- 

 .٠ يا - ف 0-3 هد ِ . ل ع 120 ١ ير 3 54
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 ةرقتسم ةركف ناك هنا مأ ,نامزلا ءلم يف ذفن ايئاجف المع حيسملا بيلص ناك لهف
 7 7 ١ 7 25 1 - ها ها »

 | . َ 0 نم .ء.لاااص 5- 0 . . 1 5 3 ب 32 .

 بيرعلا ندكي ال اذإ فيكحف هتاذ يف ةيلزا ةبحم هللا ناك نإ ؟لزالا دنم هللا بلق ف

 ةبحم هللا نوكي الف ةيلزأ ةركف بيلصلا نككي مل نإو ؟هللا ةيتاذ يف ةيلزأ ةركف اضيأ
 ةبحم درهوجج يف هللا نكي مم ناو .قلطم ءادفب الإ ةقلطم ةب# سيل هنال .اضيأ ةيلزأ

 وهحب اِإ لب ًالصأ اقلطم اهإ نوكي الف قلطم ءادفو ةقلطم

 57-01 سوك اب سويرا دبعم «ةفسلفلا دبعم ف ضرألا ب وعش

 بيلص طقسيو اليطعت هللا نع يبلسلا موهفملا اذهو ليحبإلا لطعتي ال 002

 وه 42 ونسي حيسملا تروم نأب نم ون نحل اذإ ؟ وناس ةيلزألا هتورد نم هبحو حيسملا

 .ايلزأ ارارقتسا ةقلطملا ةيهلإلا ةيلقعلا ف ةرقتسم ةليصأ ةيت هال ةقيقحو ةيلزأ ةركف

 0 595 6 ١ 0 1 1 / ٠ ٠ _ 11 .٠
 _- 2 , ا 0

 ى اوس ءارذدعلا هيصخعسش يو كاسنإلا ف لب خيراتلاو ههنا ف عقاولا لندحجيعلا امو

 مكف سلوب لوس لا لوق ئبعم ام الإو .هده ةيلزألا ءادغلا ةاكفل اديب انالعإ
-_ 

 | أ

  7 1رتل . - .٠ ! 0 . 5

 هد ١



 سرطب لوسرلا لوق ئععم انابيلا 6 4-2 بت "يحلا هللا اومدختل ةتيم لامعأ نم

 لبق اقباس افورعم حيسملا مد سند الو بيع الب لمح نم امك ريبك مدب لب' كانك

 ١19-58١(. :١طب١) "مكلحأل ةريخألا ةنمزألا يف رهظا دق نكلو ملاعل سيسأت

 نأ سلوب لوسرلل اذإ غوسي تفيكف .ةيلزأ ةركف هتاذ يف بيلصلا نكي مل نإ نآلاو

 نأ رخآلا وه سرطب لوسرلل زوجي فيك لب ؟"هسفن مدق يلزأ حورب يذلا" لوقي

 ةقلطم ةبحم هرهوج يف هللا نأ امك نذإ ؟"ملاعلا سيسأت لبق اهناه افرع كوفر

 ايقيقح“ اهلإ-دوعي ال :هنإف ٍبْيلصلا هنع عازتتي' ثيحو :هرعوج» ل“ تيلنص كلذك .هنإف

 ةبحم رونب نيرينتسملا انلإ يسيدق عيمج اي كلذك سيلأ .ًالوهحب امنص لب ًاليصأ
 هللا ناك نإ نكلو ؟نيفصنملا نيلدتعملا سانلا عيمج اي كلذك سيلأ ؟حيسملا عوسي

 لا ناك لبا ؟هدستج مايأ يف لان امك هتيلزا -ذنم اذإ ملاح الفأ .ةرهوج قف ًابيلص

 يف ةبحم وه املاط ئطاخلا هناسنإ لحا نم املأتم هتيدبأ تح اذكه نوكيسو هتيلزأ ذنم

 هتاذ يف ةبحم وه سيلف ءاملأتم اذكه هللا نكي مل ناو .هتئيطخ ف يقش ناسنإلاو هتاذ

 مهئاقشب اهنا رشبلا: مالا ' نع ا 000 هتاذبو 0 انئاك لب

 ةيئادفلا ةيدسجتلا مالآلا نأش مالآ تسيل ةيلزألا هللا مالآ نأ ريغ .مهكالهو

 تومي ال تاومألا نم ميقأ امدعب حيسملا نأ نيملاع' بوتكم هنال نمزلا يف ةعقاولاو

 مالآ امو .ةيبدأ ةيونعم مالآ اهِإ لب .(3 :5ور) "دعب توملا هيلع دوسي ال ءاضيأ

 .ةروظنملا ريغو ةيونعملا ةيلزألا مالآلا كيتاهل ةروظنملا ةيسحلا ةروصلا ىوس بيلصلا

 نزحلا عقاول روظنملا يلمعلا ريبعتلا ىوس بيلصلا قوف حيسملا بلق راسكنا امو

 قحلاب حرفي هللا ناك ناو .ناسنإلا وحن نم روظنملا ريغ هللا بلق يف ايلزأ مئاقلا
 .ءادعلاو مثإلاو لطابلل كلذك نرحي ةرورضلاب هنإف .بحلاو ربلاو



 مسج فو ةئيطخلل لماكلا عطقلاو قلطملا بضقلا ةيلمع تمت بيلصلا ف لحا

 ركفلاب ءادعاو نييبنحأ البق متنك نيذلا متناو" سلوب لوسرلا لوقك «حيسملا ةيرشب
 نيسيدق مكر ضحيل توملاب هتيرشب مسج يف نآلا مكحلاص دق ةريرشلا لامعألا يف

 دق حيسملا بيلص عقاوو اذإ 75١-55(. :١وك) "همامأ ىوكش الو مول البو

 ةدحتملا ناصغألل ةبسنلاب كلذو ادبؤم ايساسأ ابضق أدبملا ثيح نم ةئيطخلا تبضق

 ميلقتلاو بضقلا ةيلمع يف حيسملا ليحبإ وه اذه .ناميإلاو ةبوتلاب ةيقيقحلا ةمركلاب

 دق هنال اوبوت" ."مكاياطخ ىحمتل اوعجراو اوبوت" ."ليجنإلاب اونمآو اوبوت" لئاقلا
 عءوسي مسا ىلع مكنم دحاو لك دمتعيلو اوبوت" ."ت'وامسلا توكلم برتقا

 22 مسمع ب ل - ل ورعاو ١ ور :

 ناميإلاو هللا نا ةبوتلاب ني ويلاو دوهيلل دهاش سدقعل حورل ةيطع اولبقتف حيسملا ناعالا . هل هيلا دال ادهاش هلآ سول 31

 ىوس ليحبإلا دمغب فلغملا بيلصلا امو 5١(. :١٠عا) حيسملا عوسي انبرب يذلا

 ةيدسجلا تاوهشلاو ةيبلقلا لرغلاو ةريرشلا لامعألاو ةلهاع+ا راكفألل راتبلا فيسلا

 ام راجشألا رمثتو راهزألا ومنت نأ اليحتسم ارمأ تاب اذإ .نينمؤملا نيبئاتلا ةايح ف

 مكب ره الإ راش اعلا كالصه ٠١سسيسس امو فيما بيلصب اذكه ملقتو ف٠ضقفت م
 | ٠ ١ بلا . .٠ َِ_٠١

 ةيدسجلا مقاوهشو ةلطابلا مهراكفأب ظافتحالل حيسملا بيلص ف بضقلا ةيلمع نم
5 2 : _ 

 .ةيرشبلا مهملاظمو ةريرشلا مملامعأو ةيملاعلا مهعماطمو

 ةقيرطلا اهنكل ةملؤم ةحراج ةيلمع اهقاذ ف تناك ناو هذه بضقلا ةيلمع نأ ريغ

 فو لب بسحف يبدألاو يحورلا لاحملا ف سيل كلذو ةايحلاو صالخلل ةديحولا

 ةلع يه ةرملا تاحالعلاو ةيحارجلا تايلمعلاف .كلذك يعيبطلا يدسجلا لاحبا

 اذإ حيسملا بيلص نوكي ال اذاملف .تاهاعلاو عاجوألاو ضارمألا نم ءافشلا

 حيسملاو «ةيرشبلاو ةيحورلا ضارمألا ةفاك نم ءافشلل ةملؤملا ةيبدألا ةيحارجلا ةيلمعلا

 كفني نأ تاهيهو دوجولا يف ملأتت ةمسن لك ؟ةوقلاو بحلاو حالصلا يف قلطملا وه



52 

 بيسخ هقيدص مالال قيدص ةكراشم تناك نإف ؟ةيلزا ةبحم اهبحي وهو مال

 2-0 يل. ينج ةكر و (؛درورص بسح افبيبخ فبيبح هك راشمو «ةما رك «رأ ..- 7 7 : ”- 0 - . 8 ا هع سك 03 تا مس

 -؟ / مسح ا

 هناسسناو هتيم ك وح نم دسجتملا هللا مالا اذ ! بسحم ال ىتيكف عالم بسن هنطو

 حاصلا ههإ ؛هعبطب ينانالا ؛ئطاخلا ناسنإلا قبسي له ىرت ؟ارخف مظعاو ادحب رثكا
 ةيرشبلا تايحضتلا بسجل اذإ مالاعف ؟تايحضتلاو بخلا لا ل هرهوج بحخا

 !١ . | -9 1 .٠ [| 5 1 . ٠ و + ٠ ْ 5 م

2 

 مزالي راعلاو ,ةيحضتلاو ءادفلا ارط قفاري دح | نال ؟!كيدع هللا و اد وبعش كاسنإلا

«َ 

 -_:1:6لا اقالطا

 وح

 نيرخ الا عالا ىلع هماقم ززعي هتاذ ىلع ايوطنم اينانا امشان اهإ فلان 1 ن

 ةيناسنإلا كراش احم اهإ لب ةدماجلا مهمانصأو بوعشلا ةملا نأش وه امك مقالي

 ل ا يع بوعشلا تناك لإو د 0

 0 م < ع
 ١

 1 . ما. ا م6 2 هي مه ]ا هلو هس 1 7” | .
 اهج رخا اي بسحف بيلصلاب 7 520000 فهتحي من يدلا

| 

 اب طقف رضاحلا ملاعلا ف سيل .كلذك هتمايقب ةيواكلا مالآلا نارين نم
 عمزملا يفو اذ

3 

 وه اذه“ انحوي لوسرلا ناسلبو لوقت نأ ةسدقملا ةسينكلا قج نم اذحملو .اضيأ

 ٠١( :هوي١) "ةيدبألا ةايحلاو قحلا هلإلا

 الع بضق و ميلقتلل ىوامسلا ١ ةيلصألا عئاقولا هذهو > ىلا اص تان اذا
 اخ كينان 1

 ه/ب ١



 1 1 ' ىلا ل !) 1 7 ل . مذ 03 5
 هام لامعا ١٠ه مك دامض مهبشل اريح هاب هلل ةيسقب مدقق ىلرا ور يدلا حيسملا مد

 59 ١ أ : | - ٠

 ١ ه7 .: 21 : 6 . 3 م١ " ىلا | + »|
 كا 4 لا ا تاعي 7

 ةدسافلا ةي شبلا قف 9 :1١ شنه ضدرالا 1١ :عامنسلا نم طقاسلا رجنخلا ءاوسي | م 5 2 ٠ 3 أ د .ل 5
 7-5 د و ر اس 52 اس 6

 .٠

 | نإ م دالأا هل هم الا .ل 0 1 0
 تاساجنلا» ةيبلقلا تاوهشلا» ةيزئاجعلا تافارخاو تدالاهجلا اهنم اصاتسي

 7 . 59 7 م -/ - اذ

 1 ' , 77 ١ م 5 - ا ها - ١

 ةشفودنحلاو ةص املا ةسسن فلا»و هحلهملا ء دلا اسصش و هدماجلا ديلاقتلا 3 ةيدسحلا
 - 5 7 . . هه. ر 7 03 5-9 0 ٠ -ا ا

1 , 1 5 - 2 5 ١ 5 ١ 

 اس نش دلل المح ح هوه لا 000000-_- ادم بساشنتمسم اذا .ةيملاعلا ةيداملاو هدحلملا

 3 يكد عدم
« ْ ْ 5 2 

 أب 1 : 0 . 5-3552 2 0 ءامسلا حل مممحل نم يعل .اهتف هليسختخحاا مملشل لا تنبأ لأ احد اهح كيل هير . | , (١ ا 0 0 6. دة ءااهشذلعا 0 لا 0 3 3 نجا جخ |

 3 ٠ : 0 | .٠ طا | 1 ا 555 + )ا 5

 003 - 2 7 7 549 2 ب 5 - اهنم بصق .امنش مى م جا رذدعغلا ءاشحا 9 كما بسلمسصلا اذه طقس حاللخلا دؤح 9

 ١ [| ل 2 نا صا 0 ها 95 5 5 , 200 1 ٠ 0

  2 7 - : 52-2 2وشل المح 4 , هك 5 أ هحلمس َّ م «لشلا 3 رامشهو دستحمللا ادعس اسقف كيا وملأ هةسنوتخح أ

 رس ْ 1 1 6ع 5 5 1 ش

 | خننك سه األ اكمل للارتسمم -0لانسمسل _ىين ا وحل حاسل 5 هم# يأ ؛لاعلل 35 ١ 8 افا | 2 و 13 © - نا اماو ائماتِمه خا اعلل +-مستمل || ١ ارحم
 و ١ م ١ 0 و هل 7 9 - |

 00-1 ١١ ١

 .(5 2: < وهل) د مسد
 نك 3”

 1 ا .*ا © ا ؟ 1 1 ْ || 6 )ا ةءاعإ "0 " | - < ١ 7 لس
 2 اأانممعن اهناشسحاا لى لارتيبمسمس ا ه8 ه نحح تا تالقل 0 ةمسمضح 1 ةدلقتح بسلا ا ترناكا ىلا 0

 ١ -و ذس - - ذِس وا

:7 
 -ٍِ ١ ا_أ|) «*عءارءا 5 | "5 ١ 0| لأ سلا 1 +7 0 ١

 ةلئلصح حن قف ه اهبل هضخحا١أ تلمح د لحااو بن اامسل ال اه اح ا وحم هنأ مخل ١ 2 أ

1 - 32 - 

 2-5 7 -- آ 2# 0-- 0 7 7 و 3

 كمل مهو هكيدذحلا هئئصخحا .م ىيابمم ةسرالملا اده هم داخم ننل وت ةمح لا :.ىعيسبي
 يب 0 5 : 2 5 ور 7 34 بي -

7 5 

 - ْ هاا < ١ تاع | ا 1 " |[ | سس 5 3 م

 تل دبسنلا بلامع حل لاب اش *: سه كضروح -ك- تندد أ ؛كلعلا ان ك5 خاصا 0 اع ١١ مشا دل
 7 1 ذح ف 4 ب 57 207 2 ١

 اا 0 5 ,
 + | ا اي | | 0 هه 59 ١ 5 0 - - 0 || .٠

 ان مساسالا 5 وياصلا تانو 0 اهلصا كعصا>ح هوه نأ فان | حج ١ ةدمل 3 اىكا 0 ةلسانتلا
 أب أ _ ا“ © 53 0 57 2 ٠ ان ََ - 7 * ر -

 ١

 - 5 0 ا ا | ١١١ :* « ريبس 5 ١١ .. ١ رع

 . ( ١ 0 هي) وش كسح ليسحلا " يه حا 3 نملا يللا 3 0 ) ١ : ١ ” كأن هةسنجدج ١ مل

 ب 2 3 _ 9 _ ول ىلا ١

 1| ع ءاا ه4 ج74 دعي 21 قام ا !/ ش 5-5
 هةيكح اسص ياي ال اسسسحكح اهل اسح ةيلصالا هكئتصاخا 0م _ََ 5 عا ؛لحع | 5-9 2-7 ١ ناإلا 8

 ١ | 0س 3 :0

0 3 1 3 

 21 2 2 ١نأ|إ "ذه 5110 . © | || « | »ا -||
 5 ١ 4 | - ْ | "ههه

 تتلو ممل 9 امح نناحاعل نتا كضاو كديح ١ تى دسنلا 0-50 كهضشكلخع- ه ؟اهلطم اح اللص
 د - 32

 كد و درج



 ىلإ لعب ةجساورعا امه 15-177 كلما "هللا وهو دحاو الإ اخاص 2 8-5 هنأل

 هه 2 . 7 | ٠ .٠ / - ا - . 10 0 2 ٠ ١

 موشن لا ناحماإلاب ناك ادا اب ةلصم ةشخلا فوشف هع ةنراو >< ١ #8 هللا لسحت
 32 0 1 6 م 2 5 ب | ١

 "3 2 0 7 آ 1
 كاذا نوكي الا .ةيئادف ةيشإ تايحالصب اهعتمتل كلذو ءاءافلا اذ اهسفنب ءارذعلا

0 | / َ< 1 0 1 2 

 امح ااهج ل ١ متو دامطت ص ولغملا ىكواردعلا مويفملا اذهو هديسملا ءادف

 5 5 1 - 0 | 0 0 . ّ مّ

 2 : 7 ) 5 و 2 1 : من

 ّ ١ ' 0 2 5 م هه. ١ م 5 ١ 8 5 همس

 .ةيشالا نئيناوّملاو ةياتكحلا قئامحلا احب فنعبو مدطصت ادكحهو
 *- 2 ديس 8 _ .- 52 . . ى

6 2 - 

 هو .اهسفن ةسيدقلا ءارذدعلل وه امنا ةيضقلا هله لف ,مصافلا مطاقلا باوجلاو
 ٠0-7  5وو _-

 يآ )ع
 ! رظن هنأل يصلخم هللاب يحور جهتبتو برلاب يلق حرفي "لوقت انك منك اد 0 58 | دع من أ شت
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 5 ؟ قه . ًْْ 6 0(. 7 5 - [ . ٠ | قا

 .م ت ا ههطت دق ثيح .تفقرتحا دق افارتحا سدقلا -و لا ,انبو انبر حيسما 247 عع
 52 2 ر 31 -_ يني

 ع 5 1 ١ رص 00 1 |[ هم م اأ_.! 1

 ا آلا سودقلا وه اهتم دولوملا نوكل اقلطم' اريهطت ةئيطخلا :ةذه
 ب

 تقاذ امدعب سودرفلا ىلإ اقنت نا تقحتسا اضيا ةيسيدةتلا ةيشالا ةيلمعلا هذكو
2 

 5 500- 1 . ا صا دأ .! 3 00 عزام | 11 5 0 0 |
 1 | 2 : - 7 52 اذن 72 رو املا سضقلا اذك معن . تروم ىه ةئطخلا د حا ائاملا مومانلل اع هضحخخ ت جوملا

 0 8 0# 9 | 8 0 0 0 هاما و 0. كف ا ١ [١ ع
 كلذ و: ةنذفةالا ةتيوس و 1 فدعا 5 يأ كا كقلا :تيفبما  ةميتعلا ةعينطلل قيمعلنا سل
 7 5 7 ر 7 نسحب 7 ا - مم -. | 5 -_

 : تت ٍِ 1 جم ل ءاينابشسلا اهئاشحا ٠ ةديسشملا كيسكي كرابشا هئلمب ايش سدملا و لا 9 لح
-- 

 |. | ' | 1 - 3 3 1 2 8 3 ٠ ١
 2 هت نا ابن 2 ءاردعلا مطن ةرهاز دل نحت نا 5 ىخابا ند ديالا تقارا انه: اذآو
 14 54 - 1-١ خا ار

 | | سس 0 006 - ا |
 امتع مملشل هتملح ىلشمسسل ه امكاهح َّّت اخ ا أن لمعه كن دك 0 سلعلا - ه لا ف

 - أ 5 < | 3 - أت 122 -_ 0-5-5 + ١

 1 5 | 1 ١ | < م | ١ "0 ل نه لإ ع 98 || || ١

 نيسسيدملاو عاردعلا مه ض ءالأ ىف ةيمانلا ر هه لأ تناك كاو .اميلشت ةقشعلا ةعشسطلا

 تت 1 -_ ]77-0 اديس

َ | 0 
 ١ 0 يكنلا تا هدرو

 - ل 2

 1 | || | 57 1 ِ ا ١ | ئ ١

 دايحا 2 اني 5 3ك لحاأ امهتمس .- ره - حل 1 هب ل ١ 3 250 جا ؛لعلا كلدك ىها

 9 م - 7 7 آت 7 7

1 ّ 1 

 | ٍإ ف 1 مس | ا |
 5 من هن وذ مصلح 5 معاه 0 هجم دس 4 لا نتبا :مديصى 4 ل جلا
 ١س ه-أ اأن -_ اذ - يا يي وسل ىو رو

 مئاضع ىلإ غدسح ندقلا لال ." ؟هوظنت .لايجالا هيي نالا كتم اذ بف :.هعما ->اشضتا
 || 8-5 37 تا 42 7 ى _١

 | ١ ١
 5 0 ا .

 تنس ههعارلذل دوق هل .هب وش مدلل انكبا ١ امج كا هتمي»ح مه مسولهف هرخ#او
 - 7 0 0 هس دس 5 اس هل هل ير 7

 تالا ةنكا .:ةفقعلا ١ ذذ ( 5ل1 ءنه عا قذلا كنز : <تسملا
 7 هر ىفىفيشنلعل .ه«ك | ه مها لل مى جحا سس )م هل 0 - ولقش ىحشل ىل مح تسمم

 ١ 35 ار 4<ده4 اب 55 : 5 و ل 27 لن



 سمادلا مالظلاو .ضرألا يطغت ةملظلا نال .كيلع قرشأ دق برلا دحبو كرون

 ةمينرتلا كلت .(5-١-:70شا) "ىري كيلع هدحبو برلا قرشيف كيلع امأ ما

 راهنلا رجفني نأ ىلإ ملظم عضوم يف رينم جارس اهفإ" سرطب لوسرلا اهنع لاق يل

 دنجلاو ةكئالملا توص وهأ ؟(3١: ١طب”) "مكبولق ف حبصلا بكوك هلطيو

 نوكي ميظع حرفب مكرشبن نحن اه" داليملا نع ةاعرلل اولاق نيذلاو نبيو

 ؟ول) "برلا حيسملا وه صلخم دؤاد ةنيدم ف مويلا مكل دلو هنا .بعشلا عيمجل
١ 

 امسلا

 هنال اوبوت" الئاق خرصي :ةبوتل ١/ ةيرب يف حار دقو نادمعملا انحوي توص هنأ مأ ٠١١(.

 وهأ ؟(55: ١وي) 'ملاعلا ةئيطح عفارلا هللا لمح اذوهو هللا توكلم مكنم برتقا دق
 : "يول 0

 جرخ دق ثيح اهلك ةقيلحلل ليحبإلاب زركت تحار دقو ؟اقالطإ يلا توص

 مرت يهو (8 :١٠ور) "مقاملك ةنوكسملا يصاقأ ىلاو مقوص ضرألا عيمج ىلإ من لاح ا 2 هل | أ | 3 , لا 2 1

 حورلا توص هنا مأ ؟(3: هؤر)"كمدب هلل انتيرتشاو تحبذ دق كنأل هموتح حتفتو
 ءاهتنا انلعم ةراتخملا ةيرشبلا رصانعلا هذه لكب قطانلاو فيطللا ئداحلا سدقلا

 ؟عيبرلا لولحو ءاتشلا

 نيبو راهو ليل نيبو حابصو ءاسم نيب لصف دق يوارذعلا هداليم حيسملا نا اممح

 سانلا لا ريغ .ةايحلاو توملا نيبو ربلاو ةئيطخلا ندر مرو ءاتش نيبو رونو ةملظ

 ةايحلا راهزا مهتيؤرو عيبرلا ليحبإ ف ةماميلا توص مهعامس مغر اذه انموي ىح

 موبلا ىلإ نوغصيو ادرب نوفحتري مهو ءاتشلا يف ءاقبلا نولّضفي نولازي ال هيف

 داتتسأل -بلئكاق ةيواض ١ا عم اقاثيمو توملا عم ادهع اودقع دق مهنأكو نر ار

 .قيرطلا نع اوديح .تاعداخم اورظنا .تامعانلاب ندم عقلا .تايناو حولا

 :١١-١١(. 0شا) "ليئارسإ سودق انمامأ نم اولزعا .ليبسلا نع اوليم



 خارص ىفو ؟يحنإلا ف ةماميلا توص اّمح تعمسأ زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأ امأ
 و 2 ب 2 رم

 برص لو ؟ظاعولا ريثز يو سلا ةايح يو ؟لسرلا تاحيص فو ؟ءادهشلا
 يبث“

 ش 3 0 بلاعثلا تاوصأ ىلإ عمتست للا 2 10 كلن كنأ مأ ؟رارسألا تاسمه يفو ؟باّتكلا مالقأ

 ع

 اهتيأ ةديدجلا ضرالا ك ةهرهز تنا اه ؟ةيدوالا ىف ياثذلا ءاوعو ةرجوالا

 اعضو ةنعللا تحت تعضو دقو ةميدقلا ضرألا ف ةكوش نيلازت ال كنأ مأ سفنلا

 اي رضخألا عيبرلا ثيح ةولحلا ةئيتلاو ةيقيقحلا ةمركلاو ةمسدلا ةنوتيزلا ىلإف ؟ادبؤم

 ةماميلا توصو ضرألا يف روهزلا ترهظو ىضم دق ءاتشلا نال «ءاتشلا ءانبا عيمج

 اي ؛يتبيبح اي يموق اهتحئار حيفت موركلا لاعقو اهجف تجرخأ ةنيتلا *١3-

 يلاعتو ينليمت

 هانا 0 نيحفاو بجف عيب رل يف تحجرحأ دقو ميرم ءارذعلا يه هذه ةنيتلا كيبل
 ٍ رو 5 ٍِ ور /ى أ رب

 كللظت يلعلا ةوقو كيلع لحي سدقلا حورلا لوقلاب ترشب دقو ال فيك ؟اهرمك
 ءارذعلا .ديلو ثوكي فيك نكلو ."هللا نبا ىعدي كتم دولوملا سودقلا اضيأ كلذل

 2 --- ب

 52 4 م ل 2

 ةاطخللا هاوفا يف حف وه سيلا ؟ةديحما ةولحلا ةايحلا ةرمث نبيع وهو ةجف ةرمث اذه
 50 اذ / ١ 7 ص ا 24

 هاوفأا فك ف وش سيلا ؟ةئيطخلاو ةيد هبعلا م تاككلا : اصنلا و موثلا نيلكالا
 4 و ذيل 24 - 524 ان 324 - 4 سس اس

 ا( .2060- : ' هاا
 وه حيسملا م وسي معل ! ةديعبلا ةروكلا 8 ريزانخلا مي اهانعلم بون رخلا يلو انتم

 مادقا يف سخنمو نيربكتملا مصلا ناذا يف ةجضو نيعّدملا نايمعلا نويع يف ةبشح

 قادملا ولح وهف كلذ لك مغرو .نيحطانلل ةرثع ةرخحصو ةمدص رجح و نيم واقملا

 | , ٍ . 1 5 3 . * .. ذأ ْ خا ع ُُط . ٠ 8 ٠

 قحلا هنأ . نيراتحملا ءانيألل صاالخ هرخصو ةيوا 1 حجحو يناقلا تاحارج يف ءافش
 تى

 روب هنآ .نييعيبطلا رظن 8 لطاب جف هنكل «نيسيدملا رظن ف ي وارذعلا هدالايم 8

١17 



 0 > تأ ات 1 1 ١ |. ف ع 1 5 8 .
 0 ىلا + ج- ر 2 م 5-0 ر ر | : : سن رو ةي رامتخا ةميمح هنا ..نييداملا رظن قف ايش هيكل :نيمهؤملا لكن ل هةميلاعتب ةايححافو

 لق هبيلصب ةمكحو ةوق وه. .نيفسلفتملا ىدل ةيخيرات ةروطسا هنكل «نيسيدقلا ىدل

 .نينمؤملا ةايح ف هتمايقب ةحراص ةقيقح وه .نيكلاملا دنع ةلاهج هنكل «نيراتخملا

 .:ودحلملا نييقودصلا كي ةعنضف ةفارح هنكل

 هنكلو مكضغبي نأ ملاعلا ردقي ال متنا" دسحلا بسح هتوخال لاق دقو ال فيك

 هذيمالتل' كاق .دق و:.ال2 كفيك: ؟(7: 7 وي)١ "ةريرش هلامعأ نأ دهشا 3 انأ يبضعبا

 نم متسل مكنأل .مكلبق ييضعغبا لق ةهغأ اوملعاف مكضغبي مم اعلا ناك ن يئنالا

 ببي مئاعلا نألو ملاعلا مكضغبي كلذ لا نم ملاعلا نم.تسسل اضيأ 9 امك ملاعلا

 مطاليب بلاطي لازي ال ةئيطخلا عم دقاعتملا بعشلاو ال فيك ؟'هنم وه نم

 ةبيس لجتأ ؟بلصلل حيسملا عوسي ميلستو' ريرشلا صللا ساباراب حارس قالطإب
 انجل ةاترلا مارفأ ى اف نكح سلا

٠0- 

 ام 6
9 0 4 > 0 83 > 
 رو ام ر 22 ام 57 رو .٠ 54 34 لك -

 ىلع عيسملاو 522 ءالؤه املاط نيئارملا نييسيرفلا ةبتكلا هاوفأ فو نيعماطلا نييداملا

 8 0 . 7 5 ٠ ضم 5 1 7 7 0

 هنا ؟اهجف تجرحخا دقو هده ثقل درجش وحن نم تناتكلا هلوقي قدذلا اه نكلو

- ١ | 

 ا 9 7 | : جي . 5 03 ]لس ف ما 9 : | .م
 اهفاروا تجرخاو اصخر اهنصع راص م لثملا اوملعت نيتلا هرجش نم نوعي

 3- دي

 عمرش يرضي وعض يا هع( ةتم). ابي رفا ,فيضل رم ناري لت. نك يشل ا ورع ان 7 يف بيرق. فيصلا هنأ .نوملعت

 ريغ ةنيت ناو ؟اخرف خرفتو اقرع تبنتس ةنيتلا هذهك_ اسباي اقرع .وأ ةسباي اضرا , ل 0 . / كك 3 م . سانا وبس ١ 7 0 6 0 1 ذ ء 1

 / شاد أمي هنامع هعما اوعدتو انبا دلتو ربلل اصخر انصعغ < 0 ءاردعلاك ةحقفلم
 ان اً _- - أين

 :ساا[ وق أ نيني ةاقر ةقشنلا قيس نأ طناف اعلف الأ ؟

 قوف سلاج وهل كما ببومدب .؛ريصح .بولقلاو سوفنلا تيما باوبألا ىلع ةولخلا
- 

 ىلإ 7 ٠ 4 ا ا أ



 معن . اح دق ق حملا ةن هنيدلا فيص »و عضن دق ىلا نا ع ىلا ديقانغ .فطقيل
 رى ١" ٠ _ _ تلا 4 - |

 - ١ 7 ٠ - د 5 ٍ هك . 520000 5 ١

 لق !ن وحي اهدعب. كلان عع همي تاردعلا هل َى اديحجج رارشالا ل هي ..دتقت :كاذأ
 -_ 7 0 . - 7 و 5 و ر 21 - هل رب 27 552 0

 سا 0٠0 ٠ 0 1 7 0 لا مس 0 4

 هللا ١ءبا مه اوساد ام دعب كلدو .ةئوونيدلا د رصعمم اوسيدو ءاضقلا اجنمك اهدصح

 ف ام د حا ا )ا ١ |[ 2 7 اا 6 5

 :«ه ايسهلل "بح دان قدباألا كديعلا هد اوسسح و اسناعت ةمعنلا - هد اه.دزا»و اف جعت
 3 د 35 1 - : 9 2 7 - اى تل ار 71

 ١ . . 5 : ع 5 5 1 1 1 م 1 - 5 5 ع 1:

 .ايلاع مكابادع كاخ د دعصيس ه انصت ا ناني لنىتكا لاوف دحيس قفح و كدلد خعجا

 ٠ رم 5 1 - .٠ 7 | : 7 - 95 - 9 .٠ . ه1
 -_ 0 -_  0 ر ام 5 رو اديحنيك ن تينا للاب اهجف تجج ىحخا دف نيث هرجش ءاردعلا تيناك .ناه 35/1 ايها

 انداسجإ» 5 انتي انت علف ةملسل انحاءرالو د والحل انها هقأ 86 ايه 2 ا

 - . | م | | ١ .٠ 5 7 71 0 8 5 ” ميك 5 - سمو!

 هب ها ردعلا هلسلا ف اضاعف هحئار عمشل ى ىخالا ض «ءبسب كدفلا هوه حف ةسادقو ةفاص
 -_ 1 23 7 يب دع . 2034

2 
 هه ٠اس ب ا 6# 0 . 32 ا 0 ١ 5 ا ما * 7 ئإ ٠ - .٠

 ةيملتخلا هس واألا تلاد .ودئجا لا ةعيسملا ةنسمنك ىص امه ةديح غو كلاود و قيك» .اهس وف
 7 2 50 - 9 0 ل ر ور رو

 1 0 ب 1 | هه ءا-([ 59 ' : | هه ا ثا 2 ...أ 50 < ١

 يبي . 32 2 2 7 - - 2 5 7

 ف 5 ١ | 3 ( ١١ 1 ك 1 دادس | 5 2 ١١

 هللا ةمعب بيشسحجعل هل صن نبل وب لاوس لا اقيلا راسا تيل هشصخلا كلت ابف:ح .ىكنلا

 | 5 ام / 0 5 رم ها ١ || ١
 لحاوه ازح مصلبل منحه هيلع خبيب خخاأو»و ايسأابسا تعض ه لق مصهحجح ءانمك 5 داصعما

 5 5 7 - _- 4 1 7 ١

 0 0 ( ا 1 0 0

 ناسا لا + وض ول 55 ١+ ادله كب الف ١) 0 " ى 5 هنلع دن فص
 ٠ ١ _ 50 ١س ر -_ ب2 د 2 نت -

 2| 5 || - د 71 - ١

 ددب لع ض نع هنن ها لا كممل ١ ىلا 0 »+  خةممسمل +نسسمأ وش اي لحا 0 ةيستحلا
 ٠ - ١ - 2 - ه-ل

 5 000 ١ ' ١ ا 0 ٍ

 سلدهملا او لأ كهمححع أ ءانملا 4 رف ةدحلا الر ررامسل كاوا 0 وح هلا هد ونتم - اا
 0 .٠ 2 هاد- 1 24 -_

 عاببلا +

 اطغتت 6 ةيحس هلا اوملا ءقاولا اذه ه كاذا اَغَمَت ذاوأ افابشتم ادا و ايي ةلك
 5 رم - نال د 7 ٠ رم 35 و 3

 . ها مى ١ سل ه 00 ى | هاا .ج
 هده نوحي ..نا ناحم بملا :ن كلو "دة نيفباو .ةايمكلا .انكاتي و ةيلقعلا .ثاوافكلا

 ةميرك ةراجح و ةضفء ابهذ اهميماصت ىف ةديدعلا ةينبآلا

 عءادف ساسالا



 اهديلاقت يف ءامايحو اهميلاعت ٍق كلذ ناك ءاوس اساكعنا ةئيطخلاب ملظملا

 .امادايقو اهماظن يف ءاهريبدتو اهتسدنه يف ءاهسوقطو

 ةيهلإلا رانلا مامأ لعتشت ام ناعرسف اشقو ابشعو ابشخ هذه ةينبألا تناك نإ امأ
 نذإ حيسملا موركف .تبه ام اذإ حيرلا اهيرذت ىلا ةفاصعلاك ريصتو ابعرم هلا عتشا

 موركلا ىلع نكلو .ةرخصلاو ساسألا ةدحتملاو لاكشألا ةفلتخملا هللا سئانك يه

 قروس مورك نوكتل حيسملا عوسي ةيقيقحلا ءامسلا ةمركب ةمعطم نوكت نأ ةفاك

 نخب لك ماركلاب ىأو:قيقيقيلا_ةمركلا انأ" هلوقب .برلا هيلز راشأ .يذلا رمألا اقح

 :١-5(. ١هوي) رثكا رمئب يتأيل هيقني رمثب أي ام لكو .هعرتي رمئب ينأي ال يف

 الفأ ؟ةيهلإلا هتامزلتسمو مركلا ةايح يف يش لك وه اذه له .ىرت اي نكلو

 ؟موركلا دسفت يلا ةريغصلا بلاعثلا دض اوحفاكي نأ نيماركلا ىلع بجوتي
 ةريمخك لاو ةيفختملا رورشلاو ةريغصلا اياطخلا يه ةريغصلا بلاعثلا هذه تيضيلا

 مويلا اَهاذ ةريغصلا بلاعثلا هذه تسيلأ ؟ةسينكلا يف موركلا دسفُت داسفلاو ثبخلل

 لوقلاب ا اير ناميلس ميكحلا حار كلذ لجا نم ؟ادغ ةريبك ريصتس

 . تلعقأ دق انمورك نال موركلا ةدسفملا ةريغصلا بلاعثلا انل اوذح اوذخ"

 عزرا ضار ل يلاعلا ارسفاكو دنا يلق او نما كلا ىلع اناا دكلاي اذا

 ليحنإلا ثارحمم مركلا بقنت نأ اهيلع لب بسحف كلذ سيلو بّرخت نأ لبق

 يطعتل كلذو هيل اهلل هدا لا هيك هيلث و ”سدقلا حورلا هايم هيقستو

 ريصيف هناردج مدققو يعرلل ريصيو مركلا نم جايسلا عرتيسف الإو .اديج امرك

 برلا يصويو كسحلاو كوشلا علطيف بقنيالو بّضقُي ال ابارخ لعجُيو سودلل



 - وسي يوامسلا ماركلا نأل ؟ اذامل كا ت شأ) ل هيلع رطمب ال نأ ميغلا

 يدر اين عنضف ابنغ مركلا نم رظتنا حيسملا

 غول انمورك تسبلا َ؟ نيما ركلا عيم+ اي م ويلا انمو نر ةلاح يه دده تسبيلأ

 هولا نيماركلا ةمدخ تسيلأا ؟ءا وس دح ىلع هل |او ةريغصلا بلاعثلاب ةنوحشم

 سيلا ؟ةدرخملا ةسائرلل شطعتلا ببسبو ةضفلا ةبحم ةلعب ةتيم لب ةلولشم نوك 00

 تاللماحم او ةيتاذلا حلاصملا ببسب فورعم ريغ نوكي داكي موركلا يف مويلا ميلقتلا

 انديقاتع تلبذو انمورك تفح ام اذا بجع نم لهف ؟ةيلئاعلا فواخملاو ةيملاعلا

 ؟قيرطلا يرباعل اسادم يلاتلاب تراصو

 اتسرغيل كيسملا عوسي ىحلألا لوألا ماركلا كايذ: ىل !! اسريلكاو ابعش مويلا جانت اح
 سصاسخت - ٠ 0 ب ع _ -_

 :ينذلا سرغ امك ١( :ه شاول ةبصخا ريلصلا ةمكا قوف اقروس 0 اديدج
_- 

 ١ تدل 0 0 / 5 1 5 0 75

 انأ ملكش ةيووارذعلا ةكيتلا نأ امك" هنا ب وعلم ئنم رهو نيراتخم نيسيلدف ني انوقبس

 نيسيدملا مورك ادحه ء.ريرمو سراف ةئيصخلل ءاتش دعب هولحلا دايحللا هرمع عيب رلا 8 : -([ <١ م ا 0 -* ١1 -+ا ]| "لد :

 ع 3 0 ع

 مه نيسيدقلا نال ؛ةيك للا +ينسملا لاعق ةحئار ءيبرلا ف ىرحاألا يه انل مدقت اضيا
 ١ -_/ اذ ص 54 -

 ء 7 1 00-2 ا : ١ 5 2 ا 2 ١ سا هما سم ا!

 تبن حو امملقت ايخالا ضقت مقاشخ٠» تملقت كف .:نذلا :ةقيقحلا ةييسملا ءورخ
 - و 0 ني 3 ال | - ١ نت اذه <١

 هه 42 24

 هايم مقايح .تيقسو..ةريبكلاو ةريغضصلا بلاعتلا يييف تيلتقو اقيمع اثرح .هتكس
 _ ١ 24 9 8 ا -. 85 .

*ً 2 2 02 

 و 54
 .ايهاز د هقنعلا ف ارم اوعنياو ارطعم | هد 3 نم اورهزاف سدقلا تا

 اسود ةرئانتملا دورولا كيتاه ةليقثلا هنفادقأب سديل و, اذه .عركلا ا لاعب م اعلا تح

2 

 . هأيح نينمؤمللو ار نيسيدقلل كلذ يف نأل افينع

 اه ةزيزعلا ةثراشل ١ اهتيا (ةيناسنإلا بقنلا اهتيأ «ةديحا ةييبح لا اهتيأ نارك امأو
 اا

 ةمرك يف تباث نصغ تناأ ؟نيتنسفالا ةرارم نيقعلت تلزام مأ نيتلا ةوالح تقّوذت -

 11ا/ ١



 4 رمذتلا ءأ ريشا حئاور :فليشلا مأ ناميإلا حئاور عةنئعللا دعينأو
 بى كك ١ لل ل رم كل

 ّح مبستلا حئاو تناك نإف ؟ماقتنالاو ةمقنلا مأ نارفغلاو ةبحما حئاور «فيدجتلا مأ حيبستلا حئاور

 بم ١ ان ١ رر

 اقاغملا تس و ىذصلا ءيجاحم ىل !١ ؟0ي ا 9 . ىلاعت
 ما 0
3200 

 و

0 
-_ 

 كتوص ينيعمجبأ كهجو ينيرأ لقاعملا رتس يف رخصلا يجاحم يف يتمامح اي 4 ١-

 ليمج كهجوو فيطل كتوص نال

 ريب نيتاسبلا ف ةرات.:تاولخلا ىف هتبيبح :ذارفتالل . ىسنجلا نيرا قاكشي اذكشه لخا

 نوع كدصرو شانلا لوضف. نغ اذيعب :ةبيبحلاب «بيبحلا ةرفني بحلا قامعا .ق.لب

 ةقطنم ىطختيو هسفن نيبيبحلا نم لك ىسني هذه ةبيهرلا بحلا ةلزع يثو .داسحلا

2 

 فرط لك ريصي هذه بحلا ةقاطبو .ابيجع ايبلق اداحلا هقيفر عم دحتيل تاذلا
 هل اأن .٠ , اهي - ا -

 ' مه د ( مب هده ةنسدلقملا ةيبحا ةولخا 9 قفا ف طلل ا دايح هناك و
 8-1 اذ يح بل

 ناجرخُي الو رخآلا ةقيقح ىلإ دحاولا رثكاف رثكا فرعتيو رخاآلا قامعأ ىلإ نينثالا

 هقيفر هجو ىلع دحاو لك ةيصخش بحلاب عبطنت ىح هذه ةيبحلا امهتلزع نم
2 

 .ةدحاو ةيصخش نيتهجاو لاريصي كاذإو

 اها



 / 0 رم 0 ا( |
 .٠ ١

 كل معسل 4 افييكج َّح | ؛لعلا 7-0 سس لف ف بانا تحلم ام "بم ىضا ا حجضص اجرم ' ىم
 ١ حس - 5 - 24 هَ

 2 ٍِ اه .- . تا نب وحج خحا2 5 رس 35 م0 ىز ةيشاللا.. هيك لل .ةلش .ةنغلت. قذدلا .ىق اك ' .هأ مآ .ةئقلب كف الذمهك عبق 2000

 كنا بس وهتحم هه امك ءالصلا اشاعم مس ه فك هوض ران حصص ءىج ١١ هدعاصتمل م اا 0 نع لإ ةدعاضتلا
 -_ أ -_ - -_ 3 ا

 2 0 5 ب 9 - 8 0 1 1

 4! عنك يددّملا لا :بوضطت لايجالا ءعيمح فال دنم اذوهف هتما ءاضنا ملا ضن
 اس 9 7 ف ر ١ وللا 582 اس 7

 1 3 6 برشحسا ىد 3 ان 8 ١ ونص لا ودح ىلضزرحسمل نخب اهلك * 2س ”عاوالعلا هن ةحتلا ىذلا ءاطغلاك ضراآلا 2 قف ولنخخ هب لا

 وا ه١ هأ| ف 5 ]11 000 ؟ الع ا |" ني
 ىةكلس٠مسصه دل ول ومل سس ةهلشل كك”الدذدلف ندنيسل ع 3 نش ه نمنح اخ 5-5 ه*.خ- © ىل ب ا ونحم

 تي“ نع ١ -_ -ّ -_ أت ا اي 5-0004 54

 | هه || 55 1 ١ س

 يذللا اهسعملا" نيسصح اَمعم 2م رسيلنو رب .(55-58: ١ول) هللا ٠:با معدي
 - - 3 ا - حلا < | 4 ب ١س

 | / | | ا |

 2 3 م «ييمسمل تن 2 أ 0 3 نبك“ ٠ :بداسحلا هصاستل م اهبس ره 7 25 عا ؛لكعلا كل فت سسيقفك

 اس - - 72 4 ١

 1 - - 0 1 1 1 ٠١

 1 ا ا .ءا | 0و و ا 1
 تءهننسح ”فبسدلا كمل رس هلق اهبل اسكحع-ا ور تل نستجج لف 1 أ رص نراه أعل ا يةامرسل لال رفطت أ

 , ١ 5 | ١ | | 0 2 ١ ا 2 - ب 1-00 0 ١

 كلا ل اهمستنا ى ١ ه كل أ احا مم. 1١ اك «شل 0 أن *: نه كن د 2 ككل للبي هل تن ؛ اصف 9
 | 2 2 م اس ع 9 -_ م 52 ٠ رو . -_

 اذا مرا جادملا هر هاردع هه مسحا دسحت ١ تد شرا لق» ىّ مح "ابا وتم اعافترا 0 2 07 28 ٍ 00 . - . سجس منا أل 1

 هجو ى عمعص لفو ءلا (ليهحت ع اًمطن هد وأ :كعلا ةرفاوتخا و ءطز لق ماسلا َت
 سس ١ ب -_ د اس -_ 0

 قوف نم ةلزان ةمات هبه وم اكو ةخاص ةيطع 45 نم :.اعانعتا ةندءا لفلا ةقايا

 : "00 ١ 1 + عءا وا[

 كلدو .(١ا/ :١عيإ) لارود اظ الو ريبغت هدنع سبل ىدذلا .:راونالا ىلا هللا دنع .م
 7-٠١ 6 با < 5 2 ب

١ "8 



 ىطعي نأ “هقادفت رابخلاو هئاطعب يخسلاو هبحب غلا تيدا حيسملا درع قب ىتيل

 يذلا يهلإلا عقاولا .ليمجلا ههجوو فيطللا هتوص ءارذعلا صخش يفو ةيناسنإلل
 مهيف دسجو ءارذعلاك مهيلع سدقلا حورلا لح الل مهتايح يف نوسيدقلا هربتخا

 هجوب هللا دحم نيرظان اعيمج نحنو" سلوب لوسرلا لوقي امك ًايحور ًاديسحت حيسملا
 فيلا: نم امك“ دحمتىلإ ذم نق اهنيثع ةروصلا كلت ىلإ ريغتن ةآرم يف امك فوشكم

 حورلا )١؟كو": ١8(.

 عمسيو ةسينكلا هجو يف ةعوبطم ةليمحلا هتروص حيسملا ىريس ىرت اي نيأ نكلو
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 اولصحيل نامبإلاو ةبوتلاب رارشألا ةاطخلا ءالؤه نوسيدقلا رشبي نأ كلذ نم حيسملا
 4 00 2 5 ؛ 5 2 1 ْ ٠

 كائاق عمجا ماعلا ىلإ مهلسرا كانذل .ءادفلاب عيمجلل دعملا صااللخلا| ىلع اضيا مه

 لسرلا عقوي ريرش ملاع طسو يف اذهك ايوامس امازتلا نإ ١5«.١5(. :١رم)

 اهنشي ىلا تاداهطضالاو تاقياضملا هذه بسحت له نكلو .ةريئملا ةيوامسلا

 اذبأ ؟ةراسغ حيسملا عوسي مهسودق ةلعب نيسيدقلا ىلع رارشألا ةطساوب ناطيشلا

 راثأ هده مالالا يباكف ىلاو .ةينغ هللا نم ةك ربو هلمثم ارجاو افعاضم احر لب

 نأ ديتعلا دحماب ساقت ال رضاحلا نامزلا مالآ نأ بسحا ىئاف" هلوقب سلوب لوسرلا

 :١8(. مهو ر) "انيف نلعتسي

 اوعتمتو 0 اضبق ةيدبألا ةايحلا ىلع حيسملا عوسيب نونمؤملا ضبق دقو ال فيك

 )١ ”ناسنإ لاب ىلع رطخي مو نذا هب عمست لو نيع هرت مل اع" انويرع مويلا دنم

 ىلعو اناطلسو اثاريم ةيوامسلا هداحبأ حيسملا اوكراش دقو ال فيك .(9 :؟وك

 رارشألا دي ىلع نيسيدقلا ملأت اذإ بسحي لهف ؟ءاضقو ةنونيد رارشألاو نيطايشلا

 هنا مأ داس مش 5 ةدلاخلا ةيئادفلا سساكملا كيتاه هاحت ةرباع ةينمز ةرتف

 ةيفوش نأ" ملوي سلوب لوسرلا مانع ام قيع ادعو ؟ةقعاضن بضاكمو ةضار ةزاق

 نأ اميس ل ١7(. :ةوك ؟١ 00 دحب لقت رثكاف رثكا انل ءدشتت ةيدقولا انيقيش

 نيب هبيلص ءادفل دادتماو حيسملا مالال ةسدّقم ةكراشم يه هذه نيسيدقلا مالا

 نم مكو نمؤم ةعادو ببسب هرش نع بات دق ريرش نم مكف .رارشألاو ةاطخلا

 ا/ا/ ١



 كت هلتح كلل 22 17 دق الا وتام عك و متيدق' ريص ببسب تاددمم دقق" ةينأر
 9 2 ا دبع ) ذا 14 0- 5 5 - . .٠

0-6 | - 7 - 

0 
 1 ١ ؟ ربا !

 مسسلا ؟ ايامس رب 5 1 هل 5 كلندك معسل

 1 5 1 1 1 / 57 . 0-2 - ا! !

 - تق 1 9 52-5 تى . 5 جسبوجك َْك .٠ . يد ر دايصحا 3 ه ما هءمملا عم لاّو:لا هم اعلا اهح ؟ ادحص . ىجا )0 هس صلا
 د -

 مهيسلا عه ج3 ملأ تلمسسلاةو . مدشستماو ةدتدصمنتل انا ىحأ هم يثالحاو اهماحلاهو ونومنلل ةلمشلا ءد لا كمسلا هاا ةقملتلا قالا ادحلا| اكعلا ١
 90 2 1 كورك ىلا 04 م 33 27 أم ديب و

 ٠ 1 5-5 1 يا - 1 1 1 5-5 - ١

 ما .لاتملاو ةسارحلل مورحلا نيب دريغصلا بلاعثلا يمبتسو .دالمصصلاو ربصلل ديجلا
 ا - -ر هلل 1 0 0 اج

 007 - 301 1 ثا ١ هه
 :٠ يحب ما "هم 5 ىءعاد كه -يسنسفمأ هكيعم 5 5 العن صص ويرخسالا اد وهي ١ محل

 5-5 5 24 2-5 #7 ا _ 0-82

 نع . كاربب / 0 3 !| 7 ش
 :ة5ن اىلا ؟ أن لا ره 31 5 اعت  .,كبنكسا .ساحتنللاو ساممدو مناجم هو هامه

 - | 5 -_ 32 -3 -_ر ب 7 5 -_ 5 هر -_ - د

 ل ا - © 1 3 5 1
 ل هيسئ املا . كج ىملا_ وأ ؟:ةتسيدقلاو عاباألا هدف © 3" 1نلاقل سوت هدممو سوبرا

 نبك 5 3- - دع 57 . ني بخل كي - و ايما #2“ د

 هداج هالا هنرخل مورحلا اخاد د كام د مغص الاعب هولا لويس د هريشا» ل هي ذدذصل و 1 يل 0959007
 و 8 ىنأ . 8 9 9 5 -_ 70

 2 | - 6م ا 2 | اكد 2_2 اهد ا ||
 ملامح ه .هيعرلا لع قشسل ال ةفصاخ باد محلب اخديسس ىاهذد لعب هنأ اذه

 ١ . . - ع 1 رم 5

 ١- 8 1 ٠امعا) مهيأ ١ 4 لنك ذلاعلا ١ د دتجم هكر تك ١ وهأن 9 وهمهلحتل لاج 2 نّشمسس
 أ 2 > 8-2 - نبا و

 ىلع نوقفشي الو نالمحلا بايثب اوتا دقو ةفطاخلا بائذلا ءالؤه مه نمف

 5 6ع . م - | 3 . + رص 0 دأأ 9-

 دقو هئادفو ديسلا توهال :ع ةيوتلم رومأب نوملكتي نيدلا بلاعثلا مه نم ه؟ةيعرلا

 حل "007 اس -

 2 مهم هل وعب اميفد م حس مدلعلا ورع ةعضاب سد وب لاوس 0 مهيستحالسس :م.ب لل 1 1 ا < | 7 أفا ١ ١ةدعأ ا ا | 0 الأ

- 5 35 _- | 

14 
 !كيلكش ؟رةةيغمتنودكام ةلعف' .ةبذكت لسر خه ؛ءالؤتع لت

 ١  09 27ا ٠ رباب 1 هو 5 ٠ . . . .

 ا ١



 اس ذأ 12 - - - 52

 1 ّ ١ ا | ا
 || 1 أس ١س - ع هج ا( وهم ا كل انمدعت ان هئاد نوه انتل انسي شت د نب دهاتلا 4 همكم 0 :٠ سه < 5906

 5-1 ٠ هه |. 5 | 5 1 - 5

 .لاهالاو ةمح لاو ةحللا ع. سيفانلا اهنا لوك
114 2 1 2< 

 |! * ! - 0 ا 0 | 1 + ها٠ م |

 ك«لدل هراعد ه افاصتخا نايولش 5ىحخاد .م امشو» هشحصلهو رمساحلا

2 , 

 ٠ ١ مح 7 | 0 د | 2 ١ 9 5 ب

 ب ١ 2 6 2ر6 2 1 با نشا ءاضع ل ولم ىناد ' ىمه ضص ه كن ١  نحح 5 اعل مص ةشضسم أ ٠ هم كك ةميمنمبملا

 | 5 | ا 1 1 1 8 5 50 ٠"

 سد 1 1 1 1
 ناك هنآ ,اوعلع نا .مكيكي ل ا نتح ع. نأ  تلئاق نيمؤملا هقاوقصا نيب مهم ورح

 5 ا - ١ .1 35 ١ 1 ١

 لا . ىدبسي كر ا ا هل اف يل .ل..ابسسل 22-8 | فب٠ض دم 20 | ةس# ١ لف ١ هل اح - لدلا 0 ىلا ماف لف

 174 ذس 24 - ذس ذا ذا

 1 7 ' 1 , 2( 5 2 ا

 ف <. خسمصلا ١ همخ لشع أ هي تسلا ادم ١٠ سس سسعب ايه لنا فشسا ب د ةهيسينئئلا
 33 أ - حي - 21 3 ى_ي

 ١ 5 ٠ ١ ل ا . ١  1 0ا 1
 <٠ هةمصححل ىلا «رسخ- امم «هنسص ادحسص ٠ ةضفنش ةيلكلسس ةدسض ل لا ألخ لى هة]ح هب ه«هملامضلا |! هأ

 م در 7 - 7 ١ أب مس 7 هل
 كا ١ ١ ٠17

 رج | 1 ١

 ا 3 : 1 ا : 1 ١ ا [٠١ ا
 -_ ٠١ 4 124 7 3 ٠ 7-5 رو ١اس ر 32

 7 : تايم ١ 7-3 ١ )| 5 مك رس 1 صار م

 كينمسل فىكأ 3لئ لأ م + 84 2 “ثم ممم م, هيستعحتل فكح كح هدمحح ٠ م انشعا 6 لا خا وضل ٠

 4 | ١اس ر 7 4 - 7 20 أ ١ ا - -

 5 - ل 2.١ 1 5 ره # 0 7 ١ ف 1

 يع بفحي مم مسي مهلا 2و لا اذه نا مغ .ابيمو ى * د كصتنم ةلاتحما ةلعئلا»
 ١ - أ 2 232 يي 40 اه ى خذ 7 8

 ةن1 | | م 1 ل ١ ةددعالا
 ةمعمس امحل) .٠ مسلوب امح دهصرصي *عاب ماي هو ىلا داسفا ٠ امس ملا هضصح رم

 3 5-0 -_ ب 1 8 0 2 ب ل” < 2 بأ
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 اذكه «(بوقعي) حورلا بسح دلو يذلا دهطضي (وسيع) دسحلا بسح دلو

 ةيليحب الا ةيلوسرلا ةسينكلا دهطضت سومانلا ةيفرح بسح ىلاو ةيسيرفلا تحار

 سونافيطسا دض ايراض ًاداهطضا راثأ يذلا نم آلإو .حورلا ةيرح بسح يه لاو

 عمجب يف لماعلا يسيرفلا حورلا سيلأ؟ ايكو ”ةراتتلاو هجر ”ةلسصاستللا شيفر

 نجس يف لسرلا جز يذلا نمو ؟(4: 5عا) نييردنكسالاو نييناوريقلاو نييتربيللا
 ١- :5عا) نييقودصلا عم فلاحتلاب لكيلا دنج دئاقو ةنهكلا ءاسؤر سيلأ ؟ةماعلا

2 

 ىقلاو فيسلاب انحوي اخأ بوقعي سدوريه لتق «ةيسيرفلا طوغضلا هذه ببسب معن

 اذكهو ١5(. :١عأ) هولتقيل بعشلل همدقي نأ ايوان ءنجس ٍف سرطب لوسرلا

 توهاللاو ءادفلا داحمأ ةقرس ىلع لمعت ةلاتحما ةريرشلا ةيسيرفلا ةبلعثلا هذه تحار

 ىلع ءايمع ةريغ لسرلا ليحنإل تابرضلا قحاللتو حيسملا عروسي اييزل يذلا

 سلوب لوسرلا وه يذلاو يلوسرلا لقثلا زكرم ىلع هذه اًّهابرض زكرتو .سومانلا
 ةيكاطنا يف اداهطضا ابانربو هيلع اوراثاو .(5 3-5 :5عا) هولتقيل اورواشت ذا

 ىلع اهلك ميلشروا اوجاهاو .هجرب يف امهومجرو نيفدحمبو نيضقانم ةيديسيب

 .(55-1: ؟١؟عا) سلوب لوسرلا

 لي نيقلا يييترل'لدب في[ .تاوطعغ ضعت هلع .ةدفاحلا ةيسيرفلا تلظ اذكهو

 قلمتتو سلوب ليحنإ اورصبي ال يكل عاعرلا نويع قوف بارتلا يرذتو هليحنإ

 ليحبإ عازتنال رصيقلا فطعتستو يكينرب هتجوزو سابيرغا نهادتو ماكحلاو سكليف

 موركلا دسفت سئانكلا يف ةلاتحم ابلاعت اذكه لازت ال يهو .ءايحألا ضرا نم سلوب
 .ديلقتلا ةلادب ليحبإلا لاتغتو سومانلا مساب

 م١



 يذلا رهابلا رونلا ثيح قشمد قيرط يف هنأ مويلا سئانكلا عيمج ملعتل نكلو

 لؤاش سومان ىلع يسوسرطلا سلوب ليحبإ رصتنا دق .يرصانلا عوسيل

 ةيلإلا ةقيقحلاب ءايمعلا ةيرشبلا ةريغلا تعلتباو .ةمعنلاب سومانلا علئبأو .يسوسرطلا

 موركلا دسفت هذهك ةيسيرف بلاعت موركلا لخاد يف امك نكلو .ءاحمسلا

 جراخ اضيأ اذكه .موركلا برخت ةيقودص ىرخأو حيسملا عوسي ليحبال اهتمواقع

 يفف .حيسملا ليحبال اهتاداعمب اهيرختو موركلا دسفت ةيسيدوريه بلاعت موركلا

 فدهتستف جراخلا يف اماو سومانلا مساب اهتاذ دحمب ةيسيرفلا فدهتست لحادلا

 يف ةيسدوريهلا حورلا برلا صخش دق اذكهو .نوناقلا مساب اهتاذ دحم ةيسدوريمهلا

 ماد ام ًادغو مويلا لمعا انأ .بلعتلا اذهل اولوقو اوبهذا" سدوريه نع هلوقب جراخلا

 لتق ديري ناك اذه سدوريه نأل ."لمعي نأ دحأ ردقي ال ليل نأي نيح .راف

 ةدساف تناك امهم هذه ةيسدوريملا بلاعثلا نأ ىلع .هناطلس ىلع ءاقبإ حيسملا

 ةيجراخ بلاعُ امال .ةيلخادلا ةيسيرفلا بلاعثلا نم موركلا ىلع ارطخخ لقا ىهف

 نم سلوب لوسرلا انرذحي كلذل .ةيفختم كلتو ةفوشكم هذه .ةيلخادف كلت اماو

 نع اييرس الكف نولقتنت مكنأ بجعتأ ينا" هلوقب موركلا نيب ةيلخادلا بلاعثلا

 مكنوجعزي موق دحجوي هنا ريغ رخآ وه سيل .رخآ ليخنإ ىلإ هللا ةمعنب مكاعد يذلا

 ريغب ءامسلا نم كالم وأ نحن مكانرشب نإ نكلو .حيسملا ليبإ اولوحي نأ نوديريو

 ةريمح" ًالئاق سلوب لوسرلا يصوي كلذل .(85: ١لغ) "اميئانا نكيلف متلبق ام

 ."مكطسو نم ثيبخلا اولزعا .هلك نيجعلا رمخت ةريغص

 لحاد حيسملا ليحنإل ةئوانم ةريغصلا ةيسيرفلا بلاعثلا هذه ىقبتس اذكه لجا

 لح ْوَن يح اهجراح عوسي 0 ةمحاهم ةدشل ١ ةيسد وريهلا بلاعثلاو هةينس تكلا

 .بيهرلا ميظعلا مويلا خفب كلتو هذه بلاعثلا

١١ 



 لا دوخه ناميإلا رضع وض و اس رلا رضع 6 اكاش اده ةيسسي فلا تناك لا اللا

 | :؟دابيت ثلا ءإ ةئلطنللت+ يضع. ؤ ةييساعلا ف هدملا انفاق 2 ||
 نورت دال داو هلي يخيب يا ..ىهو هسينجلا .ي مويل رم يبيح صحم

54 

 5 0 نا نيمب# كغ 32 - | 2 ٠ ه صارو 5

 ةسينحلل فيك :هنال ..مويلا ةسينكلا تاردقم ىلع ةيسيرفلا ترطيس دف ةئاض ةرطيس

 يمر مهل سلئاش ءئصاخلا راشعل اهل يلصتا ١ قفدصتل ةه ياهو م نسل لا ع ويلا .ىمح ,ا:مهللا'- ائاقلا ء طاف ءىحلا سلو ن 1 ؟قدضصتت: .لضت ل

 الو نيفطاخلا نيملاظلا سانلا يقابك تسل انا لئاقلا يسيرفلا ح ورب مأ ئىطاخلا انأ
 و .- ب 2 : . ِ . وال“ ى

 : لا 5 - 0
0-7 - 

 ال ىكل مهسوؤر نونهديو مهش وجو لل ةليسعت : يذلا "يسب كقلا و اس لا وح هرب م ولا
 _- 5 دك لل 2 "ل | ل | خب 2 35 -ِ 5 و يد رم ف كل

 ٠  5 "0 : 1و ..1 : 5 ا © 6 : 5
 موصت اها ما ؟ءافخلا ف ىري يدلا باالل لب نيم مها سانسلل اورهظي

1-8 

 ' هل 5 ١ : ش 1 .
 ١ موي ةسينجلا قدصتتا ؟نيمئاص مها سانلل نورهظي ني ا

-3 

 : | هم نيب إ مالا نيسيدقلا نأش ايدي هلعشت ام امارش فارعت ال

 ب 000

2 

11 3" 1 8 | - ُ 0 

 فر - أ ١٠ 54 اي أب - تس 3 3 3 ١

 قوف لب هتابتعو بيلصلا مادقا تحن سيل نوسلجي اهالاجر ضعبو .تاذدلا

 ا - ١ - ؛ 1 - ٠ اء[ . : ا د أ

 هلوقب .لايفزح يبنلا مهغفصو لق نيدذلا كعلوا .هسومانو وح حا يساركلا

 0 1 م 5 7 | سس ا

 31 0 0 أ منغلا ل هلع ل د ل هما لوح دبو فوصلا كوسبيلت ل يلا ل ولح ان

 هه
 7 2-22 أ | 32 و

 ئىلعو كاع 95 اك ىلعو لابخلا اك يف ىمنغ تلضو تتتشنت و لقحخا شروح و

 )5دذ 1 ميا 3 كنق هأ انسي هةر تيرحلو ند سايد ضرالا هجو 0

 م1 ١



 ا 0“ م 006 لق“ ٠ أ مهثبخو مهئاير ببسب م ةراشب نم نيرشعلاو ثنلاثلا حاحصإلا لق تدر ْ . 8 5 0 03 ْ ْ اا[ 0 1 ب

 00 :نذللاو ل هدحلملا ل هش هدصحلا اما .اسص هلو افارسس :يدلا دع يتاخدو 5 0 5 1 د 01 1 5 1 1
 دك 2 - ري -

 هس 0 ا 53
 هم ل 27 د ر .- 55 ل ماو ت>لل :ةليسفم .ةريغض تلاعب ل

 ول نإ ١ 1 هيي 51 0 ؛اق ايا يل ل

 8 و 3 8 * ل” يب تت ور 0 - - ضرلاو - حل 2 1 يع نع

 8 ١ 5 | عا حصص 5 ١ ١١ 2 1 ١

 .ددماحلا ةيداملا سئانخلا ريمعتل ىئافلا لاملاب نويقيدصلا اندوزي اجا ؟اهمورك
 322 0-0 ايهم ١س ٠ رم م 0207 5 ري

 بهدذلا نم نما وه يذلاو نامبإلا ىقابلا لاملا انم نوبلسي ةلاتحم بلاعثك مهنكل
 وم ٍِ 7 .ه 4 5 8 3- رس 3 : )

 8 د“ | < 1 9 تا 3 | 5 ' . 6 ٠ ١

 دوحجو لونهدي .ةيحلا اهئانبا سوفنل ةتاماو ةيح ورلا الل ابيرخ كللذو . نافلا
- 

 مهتمارك نؤالمب مهئافق يفو ةيتيزلا تاقلمتلاب مفويعو ةيرطلا تالماحم اب نيماركلا

 م١



 مهمامأ نم نوعفري مهنكل انيهد اماعط ةمسدلا بدآملا ممل نوميقي .الالذإو احيرحت

 مهفا .حاورألل ةتامإو بولقلل اعيوحت ءامسلا نم لزانلا زبخلا صارقأو ليحنإلا ةفغرأ

 اتالاجرو ةسينكلا نومركي نيركام بلاعثو نييدسج ءاربخو نييملاع ءامكحك

 .ايتايحو ايسور.انق هديعتس انيكل كلذ.و ايدام

 اهدامعو سدقلا حورلا اهينابو حيسملا عوسي تايحلا اهسيئر ةسينك تكروب الأ

 ءانبب موقي ناك نم الإو .نودهاجم رارحأ اهعئالطو نورربتم ءابآو نوسيدقو لسر

 ال ؟يهئاهدب نويسيرفلا مأ مهتاورثب نويقيدصلا ؟ىلوألا ةكرابملا اهلايجأ يف ةسينكلا

 لك يطغيو ةسينكلا نبي ناك يذلا وه سدقلا حورلا لب كئلوأ الو ءالؤه
 هلقح عيبيل ابانرب لسرلا نم وعدملا فسوي سدقلا حورلا كرحي ملأ وأ .اهتاجايتحا

 تويبلا باحصأ عبي ملأ وأ ؟(*”07-*5: 4عا) لسرلا لير دنع هنمث عضيو

 عزوي ناكف لسرلا لجرأ دنع افوعضيو تاعيبملا نامثأب نوتأيو مهكالمأ لوقحلاو

 ةبحمب كلذب نيعوفدم ؟(785-+84: 4عا) جايتحا هل نوكي امك دحاو لك ىلع

 لب بسحف ةينافلا لاومألا ال حيسملا كلذب اوطعأف سدقلا حورلا لمعو حيسملا

 ضفر مالعف ةسينكلا ءانب ساسأ وه درحملا لاملا ناك ولف .ًاضيأ ةيقابلا بولقلا
 كتضف نكتل" هلوقب كالحلا نبا هايإ ًايعاد رحاسلا نوميس ةضف سرطب لوسرلا

 ةعرق الو بيصن كل سيل .مهاردب هللا ةبهوم ئتقت كنأ تننظ كنأل كالهلل كعم

 مل اذال ىرت ؟(١5-٠ 8عأ) "هللا مامأ 20 سيل كبلق نال .رمألا اذه ي

 يهو نيسيدقلا زاوعإو ةسيئكلا ةجاح اب دسيل ةضفلا هذه سرطب لوسرلا ملتسي

 نيأ لب ؟امتاداهطضا نوتأ فو اهداليمو اَأشن ءدب نم لاملا ىلإ ةجاحلا سمأ يف

 تاردقم ىلع نورطيسي نيذلا نييقودصلل اولوقيل اهومارك مه نيأو مويلا ةسينكلا

 اا



 راط دق سدقلا حورلا نأ مأ ؟"كالهلل مكعم مكتضف نكتل "ةضفلا ةلادب ةسينكلا
 ؟نييسيرفلا قلاقلو نييقودصلا نابرغ هلحم تلحو ءامسلا ىلإ ةمامحك

 نا ؟ةيسيدوريملا ةمكاحلا ةيكلملا ةمغطلا يف لايتحالاو ةبلعثلا هجو وه ام نكلو

 يف .بعشلا حلاصم ةمدخ ْث بذاكلا اهؤاعدا وه ةمغطلا هذه يف لايتحإلا هجو

 بعشلا فاتكأ ىلع اهمئاطلس حرص ميقتو اهكلم داحبأ نبت تحار اههإ نيح

 تاوطخ بقعتي هدعب نم هتيرذو كلملا سدوريه حار مالع الإو .هئامدو هعومدو

 مهيلع طلستملا عيمج يفشيو اريخ عنصي لاح حيسملاو ؟هلتقو هب عاقيإلل حيسملا
 دإو .بيلصلاب توملا يح ناسنالل يح ك2 ما ف حيسملا ناك نإف ؟سيلبإ

 فدهلا ةدحوو فيكف «ناسنإلا تاذ ةمدخل كلم دق رخآلا وه 0 سدوريه ناك

 اذه سدوريه فرصت نهربي الفأ ؟هنم صلختلاو حيسملا لتق سدوريه لواحي اذه
 ىلع اظافحو هناطلس ىلع ءاقبإ هبعشل هعادخو هلايتحاو هتبلعت ىلع حيسملا عم

 ؟هكلم

 ح الس ىلاو وير أتما نيفاركلا عيمم“ اي هيسيدقو اير لسرو نيلوالا نيماركلا ىلإف

 ةيحورلا ةروثلا ىلاو .هللا توكلم رئارس ءالكو اي اهعاونأب بلاعتلا ةيفصتل ليخنإلا

 ءانبأ اي نيلغتسملا نييسيدوريهلاو نيدحلملا نييقودصلاو نيئارملا نييسيرفلا دض

 .رارحألا دوسألا

 ةطقاسلا ءامسلا رويطلو كبلق يف ةرجوأ بلاعثلل له زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأو

 له ؟كتايح يف هسأر دنسي نيأ ناسنإلا نبال سيلو ؟كلقع يف راكوأ (نيطايشلا)

 ةدابع ةراعدلا ةساجنلا ةراهعلا ىزلا" ةريبك بلاعت يه كيف ةنطوتسملا بلاعنلا

 لتقلا دسحلا ةعدبلا قاقشلا بزحتلا طخسلا ةريغلا ماصخلا ةوادعلا رحسلا ناثوألا

١5 
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 نيعلا .ق .ةريرش ةرظنك ةريغض بلاعت افأ مأ ؟(٠50-94١ :ت اغإ) "رطبلا ركسلا

 8 ٠ 1 : 07 ازا ٠ ا . ه 95 - 55 : 7 ,

 عاوسف .ةملضم ركفلا يف ةيلو ةلاطب ناسللا ِق ةملك و ةنماك بلقلا يف دوهشو

7 2 2 2 2 

 5 5 5 . 8 1 ' 3 ١ ١

 ام ايبارح ب ارخيس ادسسج و اسفن و اح ور كلتايح ماكف .كمات ما هله كبلاعي تناك

 أ _ 4 ْ . ١ دكصم ١ 2 ُّعا يي 5 ,

 32 24 932 ٠ - 1 ا ٠ وو 5 | -_ |

 1 , 3 1 14 4 . .٠ 8 . 9 1 ١

 ايش اديس و اديب ايوا رح كاذو اده ف سلجي و هليخ| طظاوصب احيشا نم ةعابلا

 ةيبلشلا م ىسي رارخا ميمح اي 000 سيلأ .ازيزع
 ب فرع 0 1

5 

 نسوسلا نيب يعارلا هل انأو يل ييبح -
 نيملاعلا رئاس نود امأ .هتسفنل عوتسي برلا اهصتخا امدعب ميرم ةسيدقلا لاح وه اذه

2 

 ءاردعلا اد 0 ءايعشا يببلا لوقك ايش نبا هتاذب انها. روكي ىكل كلذو“د ارط

 ١(. 5: ا/لشا) "انعم هللا هريسفت يذلا ليئونامع همسا وعدتو 5 دلت و لبخ |

 6 : , !| ّ 0 ا ا
 ١و١ ددال ٠ اهنم دولوملا سودقلا وهو انكم ابيبح ءاردعلا حيسملا لوحي ال فيك

 2# ٠

 ؟تادلاب هللا وه نم قوس ارط تانئاكلا ب ب سودق نم لهو اعد

2 9 0 2 2 2 2 2 

 ءاس وهدف ادسجتم اهإ لب ادرحم ايرشب ابيبح انبا دلت م عقاو هلا اذهو منرم ءار ,لعلا اذإ

 هبعش صلخُي هنال :5١(. ١ول) جاوسي .ليئاربج كالملا هاعد دق يذلا كاذ ءاردعلا

 هللا ىوس اهينبت دحأ عيطتسي ال يلا ىربكلا ةيساسألا ةيلؤوسملا .مهاياطخ نم
 ماو 50 050 ءارذعلل دولوملا حيسملا تاب ةيهإلا عئاقولا هذه نمو .هسفن

 هده 0 3 د نيب 0 باو انأو 9 يبيبح" لوقت كتاولل- تجانف

 9 يات ا[ ئ عصرا يزاول دخلت لقااهيف زألا بحلاو ؟ال اذام :اهيفا ةلازسو

١/5 



1 :0 
 ان انناخا اعقاوو ايتاد ؟ينذافتسا اه بت٠سسخل دل دقو 3 3 3 ا

2 2 

 ا 2 ا | ٠ . | | ا 0 ' 5 م نك |
 أ هشل اهمئرح اننانا تاند فك مسن هل 8-0303 ةلس ما بسسخ+ اه الا» .اخسار اميمع لل

 اا 5 ع - ١ هذ -_ 4 8 ام - 33

 3 .رللا
 ا ١ | واأذ )يع منا 1 ( 1 1 / ١

 نس وب ناوي ردع ىبكسالالل اة ننيسج ب كد يلح ملمس 5 يي يوي سمسم نع / فت هكرنسشل ل مدمج لل

#2 2 2 2 2 

| 0 3-1 !| | | 1 | | 0 

 مساع هس“ لاح نايس ضخ الهو انيتم ىف هلا *جعييسس رجلا اح ل 5 ايه اها انم
 - ج١ - 0 35 0 524

 - 5 2 و 0 6 1 0 ٠

 اا 35-- 8 ةوليمسصتم 2 م ميلحجءا مه ام لاف هناك ٠ هر ةممرسل بتاذلا َّ ةممسبلا هسسمملا
 2_١ ١ - _- ١ 57 - ١ يس

 فب 5 " ! ١ هال 5 1 / 0 | ١

 لاك“ لاا. ييعح انألو ىلإ ىيبحح ىلا هلانب و ل ةشي لا (ممذملل فح لاك لإ دالاو

 ١ 5 يا لا 2 رس هم لإ ١ ََط 0 1 01 ١ ١

 َّ ةريرسل لا » بس وشف ذه هشدحمسمس ه همنحلا ىم ءفداص كك هشل لا صحب هل 35 حبه ىف وح
 ١٠١ تو 001 أ -_ 3 - أ - - 2 9

 7 1 5 5 5 ليا ١ 1 1 1 . أ - |

 اذا ]وا سناب .مق ١3(. :١ىن١)١ انا مه هأ :بدلا دهاصخا صصلتخل يةهاج دق عسنا
 ع اس ر ٠ « جمع 4-٠١ -_ دب ب - 75

 01 1 3 1 0 5 َ ١
 5 ا 3 |٠ ا 7 ة 520 [| .٠

 .هتاح و هةدجحح همه ن اه وه . حبل انآأو َى حبصح- هةعسسمأ .:.ع .لاوشل كا عا ؛لعلن وح
 0 -_ د” تل“ يك | تا - - ب ١ - _- - ٠١

 هتماىش»و هئادش .هتازجعمه هملاعت .هتادباو هتنلزاب .هةت و يسانو هت هاللي
 -_ 3 - 5 7 2 7 ب :

 5 1 ١ 1 | 0 م . 1 2 / 1 2 1 0 ريع 5 ىلا

 اهح ٠ 7 هليمثلاو» ىمصعلا اياصعلا دده داح لذدح هل ىمه نكن وحن آل بفهيحف .هئاضف»
#7 5 

 بهتم هدحس وع هن تسسم تكتااذل هلو هنو هنم اهنضا يب ىهو ؛اهديسسج و اهسسفن و ةم-_١أمو ََّى أ 1 ةاارأ 60 نأ 1 20 . | ذو 2 900
14 4 

 3 1 1١ ' 5 - 5 : 3 هاذ
 دهرضنخم اصعو رديب طصسو ل ةفوصم دزح. رك دنع ةلعتشم ةبك امو امج فقاووف

 ما[ -_ 3 2 | - -_ 3 50 1 ل 0س

 هه | .ةبا -[ - 7 تا ( نط. 1 ١"
 هش 86 ىلزالا مسهلشلل  سالفا سدق و ىف وهدنص اجخخعاذ .ىملل اصسف ٠ ت وبان كرس و

 س١  - 0-2س١

 ١ - ا

 "“ ا ا 5 ا " - تا |

 هلل 0000 عءاردعلا تحار 3ك لج نم ىعدي هللا نباو مودشلا 2 اهنم دول وما

 /مملا/ ١



 ناميإلاب اهبلص نم نردحنا دق ٍقاوللا ىراذعلا عيمجل لب بسحف اهل سيل كلذو

 ضايرو سجرنلا .نيتاسبو نسوسلا .قئادح ثيح يلاعألا يف كانه معن .ارادحنا
 ةفانزق ةيبحلا فطاوعلا اهنم يئبجيل هءارذعو هتبيبح حيسملا ئعري «نيسيدقلا

 تناك ناو .سيفنلا هرمث عمجيو .ةحيبذ ةيدسجلا تايحضتلاو ةيقن ةيلقعلا راكفألاو

 ىلا ءارذعلا ةسينكلف «"يبيبحل انأو يل ييبح" لوقت دّسجتلا ةلادب ميرم ءارذعلا

 ءارذع ىرخألا يه األ ' ييبحل انأو 51 ييبح" لوقت نأ قحلا ًاضيأ نييسلفلا

 .ةسادقلاو ناميإلاب ءارذعلا ةنباو

 نيلوألا :اهقاشع نع الوأ-نلختت» نأ ةيهلإلا .تاماقملا هذهو ةسينكلا ىلع كلذل

 ام ةنسوسو ةبيبح حيسملل نوكت«نأ ةسيئكلل نيستي ”تفيك ..نال٠ .نيقبسالا:اهاخضاو
2 

 المكم انبا ملاعلل سدقلا حورلاو ليخنإلاب هدلتو اضّخمت حيسملاب ضخمتت ملام كلذ

 نع تلصفنا دق ىلا ةسينكلا يه اذإ ةسدقملا ءارذعلا ةسينكلاف ؟امامت اصلخمو

 :١١(. 5وك) اهتيرشب مسج علخب ديب عونصم ريغ اناتخ نامبإلاو

 بسحب سيلو سدقلا حورلا بسحب كلست ىلا ةسينكلا يه ةيوارذعلا ةسينكلا معن

 حيسملا عوسي ةيلزألا ةملكلاو سدقلا حورلاب سدقتت يلا يهو .ملاعلا حور

 .اهدئاقع ةيليحنإ .اهميلاعت ةيقن ةسينك قحب نوكتل .اداليمو البحو ةراشب ءارذعلاك

 ءاهتلاآش و ةةيئادف ..اهكلاسم٠ ةيحور ..اهرارسأ-ةيطإ: :اهسوقط ةيوبأ :اهديلاقت ةليصأ

 انأو يل ييبح" حيسملا نع لوقت نأ ءارذعلاك امل قحي اهتيصخش يه هذه ةسينك

 . نسوسلا نيب يعارلا يبيبحل

١ // 



 .حيسملا ةبحم نع ةيناز ةسينك يهف .دسجلاو ملاعلا بسح يتلا ةيمسالا ةسينكلا امأ

 ارت يعرتم ايري يييات تنال ييتاتم ةيارع يبيع هرعت

 ةيسيدوريه .اهتيلقع ةيقودص .اهتلاسر ةيسومان .اهكلاسم ةيدسج .اهتنايد

 جوبسنملا ضيمقلا وس. :يبولضملا حيسملا نم كلتمت ال يهو ال فيك .اهماكحا

 امو .طقف كوبسملا يلكشلا راعشلا بيلصلا نمو يبهذلا فالغلا الإ ليحنإلا نمو

 نم .نينالفب هعيبت مث .ناثسبلا .ي' .ىظويرخسالا عم خيسملا .لبقت ةسينك نم ةائافلا

 هركنتو ١5( :هلغ) نارينلا نيب ةبهتلم ةيدسج ةوهش رشع ةعبسب هملستو ةضفلا

 ملاع ف ةشيعملا مظعتو نويعلا ةوهشو دسجلا ةوهش يه ةيملاع تالبق ثالثب

 هنوخلو ارا اهجوز قلمتت ةجوز نم ىحجري ريخ نم لهو ؟(5١ :”7وي١١ ناطيشلا

 لزق اهبقب معيل ؟ةسلخ .ةنغ ئرثو ةيئاللغ هددوتت ؟ءاسعب هنيقو احابضص. همركت؟ اليل

 رطم نكي ملو ثيغلا عنتماف ...نيريثك باحصأب تينز دقف تنأ امأ" ءايمرا يبنلا

 1١-5(. :”را) يلجخم نأ تيبا .كل تناك ةيناز ةأرما ةهبجو .رخأتم

 تافارخلا بابرأ اوسيلا ؟ةتيمملا ةعونتملا ةبيرغلا ميلاعتلاو تاقطرهلاو عدبلا باحصأا

 فو يملعم اوسيلا ؟ةيسيرفلا حاورالاو ةيسومانلا تاعزانملاو ةيزئاجعل ةيق هدصلا اههسبلا' ؟ةيميرتلا ساورتاو ل كلا تاعزانملاو ةي زئاجعلا
 نييلبابلاو نيدبعتسملا ةنعارفلا اوسيلا ؟ةلضملا تايرظنلاو ةيروقيبالا تافسلفلاو : م أ( جب : 1 | : 50 5 7 9 1 ٠

 ؟نيلطابلا رهدلا اذه ءامظعو نيعيلخلا نيملاظلا كولملاو نييبسملا

 ثيح شرعلا ديجمت هنا .ةيملاعلا لباب ةراود ف بوصنملا همنصب لاملا ةدابع هنا معن

 يزحج اهيف عمط دق يلا ةقاربلا ةلحلا امفإ .ةيكولملا هتلح ف ابيطخ سدوريه سلجبي

 ماعلب اهذخأ ىلا مثإلا ةرجأ اهفإ .ئايرسلا نامعن دي نم اهذحأف ىبنلا عاشيلا مداح

 ا



0 ِ - 

 . يم ةض ََص

 4 ةومبجلا هذ أن كاماعت ليلا مجيب“ يبو“ اهعم ىرماعتت و لر ءافخا 5 اهعم ىف ل م هيلأ

 ) لعن نإ اس ولصل لح كفهعمل ٠ سسيطهع 00-0 مح دل٠محف ايراع 8 هتالل املعم ًةاسس وهلصملا
 -_ -_ - - 8 0 -_ و

 ع و و 7 7 ب اي ر اازعاقاناتضتملم رامهعتمات:اهيّدهب ةم العمق ةسينكلا» اجختل تقول ناجح دقل اًمح

 ١  8 1 5 00وما عا ا 1 مس 0 ا ا ١ 1 1 .
 ُك فاشل 8 ب رولعلا»قزع لا.ةسينحلل تفولا ناح دقل .يداولا زفسا يف كاذو اده

 س١

 7 100 5 5-5 5 1 5 1 سا! 1

 ١س

 ئ0ت تل ال7 -_

8 
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 عخترت' نأ. ةيلكشلا :ةسينكلل تقولا' ناح.دّقل لجا .اهسأر رعشب امهحسمتو عومدلاب

 اهيسيدق ةسينك لمأتتو .تناك فيك ىرتل اهئابآ ةسينك ىلإ علطتتو ءارولا ىلإ

 ةيإقلا ةسيكوتي !طقف لع و قا ءاهاظتقم: مويلا اقايح ططخت 3 ..ثشاع. فيك فرعتل

 نها لبا ملي ةكم .لدعلا ناك . :ةيتاز: :ةييمآلا :ةيرقلا :ترانخ شيك" ب رشعلا

 رضلا ”قاشأ كوانيرو داع ةشيشعم» كرمز الغر كلتضق .تراض ”نولئاقلاف

 7 ِ . 3 , 1 01 ا مساع 3 - . سك

 ةبح اهلهجج .اهج وزل اهبح ةلاحضب سيلا ؟اهلعبل .ةنئاح ةج وزلا ريضت- فيك هل

 !اهتيضخش.ةمازحا لالعلاو .انهفطاوع .ةعويم. .اهبيبح ةبحمن اهئافتكا مدعب .اهبيبح

 ؟تلقلا 9 ةمماج ةيناطيش هوهش جال ا ؟ اهبيبح ءادعال اهدايقنا ةلوهسب

 ؟سدع ةلكا اجالا 0 َ؟

 سا ١ 2 5 ٠ : أ 2 ا ا 0 1 .

 5 : زر 2 ل م 8 ةلبقي مع ةباصعو ”بسي د هريهتل «هصعضشنمه رس لس اجا ؟ نى” أ عم ال ول 37

 ركتو



 نع ةيناز ةيمحسالا ةسينكلا تتاب ةصيخرلا تارابتعالا هذه لجال لجا ؟نييسيرفلل

 ءاناينر سانلا نم اسادم ادساف احلم كلذب تراصف .حيسملا ةبحم

 يف قطانلا سدقلا حورلا توص ةنئاحخ ةسينك لك لب ةيناز ةأرما لك عمستلف الأ

 كيب نارام ةيبحعلا لباب تطقس تطقس" لومتي وهو انحوي لوسرلا

 نم هنأل توقممو سجن رئاط لكل اسرحمو .سمحمب حور لكل اسرحمو .نيطايشلل

 ضرألا راحت .اهعم اونز ضرألا كولمو .ممألا عيمج برش دق اهانز رمح بضغ

 نزحو توم .اهتابرض ٍتأتس دحاو موي ف كلذ لجا نم .اهميعن ةرفو نم اونغتسا

 ١-86(. :8١ؤر) "يوق اهنيدي يذلا برلا نأل رانلاب قرتحتو عوجو

 دسجلا بسحب كلست لاو ةيمسالا ةسينكلل زمر يه هذه لباب تسيلأ نآلاو

 ٍتايحلاو يحورلاو ىلقعلا دبعتلاو ةئيطخلاب يببسلا ثيح ؟ةلطابلا ماعلا ناكراو

 يف ىقبي ال دبعلاو ةئيطخلل دبع وه ةئيطخلا لمعي نم لك نأل .نيطايشلا ةدايسل

 ةسينكلا طوقسل زمر وه لباب طوقس سيلأ وأ.(55055 :موي) "دبألا ىلإ تيبلا
 نمو داحلالا ىلإ ناميإلا نمو ةساجنلا ىلإ ةسادقلا نمو ةمقنلا ىلإ ةمعنلا نم ةيبسملا

 نيطايشلا تسيلأ ؟ةينانألا تاضفخنم ىلإ ءادفلا ممق نمو لطابلا ىلإ قحلا

 ةدابعل زمر يه برخلا ثيح لباب يف ةعمجتملا ةسجنلا رويطلاو ةسجنلا حاورألاو

 تاقطرهلاو عدبلاو ةعونتملا ةبيرغلا ميلاعتلل لاثمو ةيرشبلاو ةيحورلاو ةيداملا مانصألا

 تانايخلل ناونعو ةتيمملا ةثيبخلا راكفألاو ةريرشلا لامعألاب ةهيبشو ةكلهملا ةثيبخلا

 حست اذإ مالعف ؟ةينازلا ةسينكلل 7 هذه لباب نكت ملا وأ ؟ةيسنكلاو ةيجوزلا

 ؟(7 :١ةؤر) فورخلا ةأرما ىمست ةيحورلا ةيقيقحلا ةسينكلا نأ ملعن نحنو ةأرما
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 ةتباثلا ةنيمألا هتبيبحو ةيهازلا ةنيمألا هتلعو ايو حوبذملا فورخلا ةأرما اي تنأ امأ

 يف ءارذعلاك لمحت ران نم ةبكرم قحبو كنإ .هيسيدقو هلسرو هراكبإ ةسينكو

 بلق يف ةسورغملا توكلملا ةرجش كنإ .اهلك ةقيلخلا ىلإ كولملا كلم اهئاشحأ

 دق كنكلو كلصأ يف لدرخ ةّبحك ةريغص كنوك عمو .ناطيشلا نيدحتت ضرألا

 كلصا يف: تنك :ناو لحا ..كناصغأ نيب-تلظتسا دق ءامسلا رويط نأ يح تربك

 دق .ديدجلا هربقو حيسملا توبات يف ءارذعلاك كنكلو ةفشان ةيممأو ةسباي اصع

 تذحأ دقو ةيفوصلا ةرجلا كنإ معن :ةاحلل هش وول ترمثاو تعنياو تررضخا

 ءاطغ ةئيطخلاو ءاتشلا درب نم نيفحترمللو ابوث ةارعلل نوكتل حوبذملا فورخلا نم
 مهمج-# ىقفني ابدع .ةايحتلل ءام-كدمترصعُي+لاؤي-الو لب'بسحف “كلذ سيلو .اعفدو

 ةسوبيو فيصلا ةرارح نم اشطع نوتومي اوداك نيذلا لوقحلاو ردايبلا شاطع

 .(7 7: ”"ضق) ظيقلا

 ىراذعلاو ءارذعلا ةنبا ايو .نيسيدقلا ءابالا ةليلساي .رهدلا ةسينك اي 5 امأو ظ

 يحجرخاف ميغلاو بابضلا ةرثك نم مويلا قيرطلا يثرعت مل نإ .تاوعدملا تاميكحلا

 يفق «مويلا قيرطلا ٍقرعت مل نإ.ةاعرلا نكاسم دنع كءادج يعراو منغلا راثآ ىلع

 ةحار يدجتف حلاصلا قيرطلا وه ام يعبّتاو ةميدقلا لبسلا نع يلأساو قيرطلا ىلع

 نايصعلا يف كوقبس نيذلا سمألاب لاق امك ةسينكلا اهتيا مويلا يلوقت الو .كسفنل

 ال نيرظانللو .اورت ال نيئارللا اضيأ يلوقت نأ راذحو ١5(. :5را) "ريسن ال"

 .قيرطلا نع اوديح .تاعداخم اورظنا .تامعانلاب انونملك ,تنامنتتام ابل اورظنت

 كلوت.( مسن 7#: ..خدأ)# "نيلسيدقلا سودق انمآما تم اولزغا :ءايبتسلا نع 1وليم

 نسوس نيب كاعري "نسوسلا نيب يعارلا ييبحل اناو يل يبيبح" ادبأ كمالك نكيل



 ينزوعي الف يعار يفر" ةلئاق دؤاد عم نيفتهتف .هيراتخم لئامحح نيب كدوقيو هيسيدق

 :١١(. ”*رزم) "ئدروي ةحارلا هايم ىلوو ئيضبري رضح عارم يف ئش

 ةديتعلاو ةرضاحلا ةايحلا ف كل ديحوك حيسملا بحتأ .زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأو

 هتضغبأ امك هضغبت كنا مأ ؟نيسيدقلا ةسينكو ميرم ءارذعلا نأش كلذ ف كنأش

 ؟ارارشاو ةاطمخو ًالوغن الإ ندلي ال تاوللا ةوسنلا رئاسو ةطقاسلا ةميدقلا ءاوح
 دحر ةايحلا يف نوسيدقلا هقشعت امك زيزعلا ئراقلا اهيأ نآلا حيسملا قشعتتا

 يف كوقبس نيذلا هتبحم نع نز امك ءادفو اتوهال هتبحم نع ينزت كنا مأ ؟ابيبحو
 مأ سنجلاو لامجلا ؟مويلا لوألا كبيبح وه نم ؟ناطيشلا لمعو دادترالاو ةنايخلا

 ةنيزلاو جايكملا ؟حيسملا مأ نطبلاو بيجلا ؟حيسملا مأ زكرملاو ماقملا ؟حيسملا

 ؟حيسملا مأ ةرايسلاو تيبلا ؟حيسملا مأ ءايزألاو بايثلا ؟حيسملا مأ ةيج راخلا

 .(7: ؟وك) 'ملعلاو ةفرعملا زونك عيمج رحذم" هيف يذلا حيسملا قشعت ناسنإلا اهيأ

 ” يف ١ "عيفر ماقمو ليصأ زكرم لك ةلعو" ١١(. ؛هرم) ”لامجو نف لك ردصمو"
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 يدسملا نيلعنلا كيمدق نع تعلخو ءانيس لبج تقلست له .سفنلا اهتيا تنأو

 ؟كلبق نم يبنلا ىسوم

 ةبكرم قوف دجمم حيسملاو ريدقلا ىؤر كانه تيأرو روباخ رهف ىلإ تبهذ له

 نم لايقزح يينلا اهآر امك كلذو ةبهتلملا ةيلوسرلا ةبكرملا ىلعو ةيرانلا ءارذعلا

 كلبق ١حز١ :١-58(.



 يهو مهتباصعو ماريباو ناثادو حروق اصع ريظن ةسباي اصع ىسفن اي تنأ له

 ىسوم اصعك ءادفلا توبات لخاد ةرمثم ءارضخ اصع كنا مأ رانلا قيرحل ةأيهم

 فوصلا ةزجي اقح تأفدت له ؟عوسي حيسملا وه ازول ترمثأو تحرفأ ىلا نورهو

 قاَملعأ! 3 ؛نآكلمأل ريرصو توملا ةفجرو ةئيطخلا ةريرعشق نم حوبذملا لمحلل نيللا دمع :ناكسألا ”ر ىملا ةف جلت قس اع د ب

 نيبعترتو ةئيطخ نيخرتتو ادرب نيفحترت ةيراعو ةنايرع نيلازت ال كنا مأ ؟ةيواملا

 حوبذملا فورخلا ةزج نم روصعملا ءاملا نم تبرش له ؟اقلقو اباذع نيولتتو ةنونيد
 نيلازت ال كلنا ما نيصلخنو نين و ريؤترتل لوقحلاو ردايبلا ةنكاس اي حيسملا ” ومي

 ةوهشو انسآ ةيدسجلا رابآلا نم ءام ةئطاخلا ةيلدحملاو ةحماجلا ةيرماسلا عم نيقتست

 كل بيبحلاو بيبحلل تنأ له يسفن اي لجا ؟ةثولم عدافضلا تاعقنتسم نم

 نكلو ؟لظنحلا نيب كاعري وهو كل ناطيشلاو ناطيشلل كنا مأ نسوسلا نيب كاعري

 شطعي صيخرلا بحلاو ةيرماسلا ءام نم برشي نم لك نأ يسفن اي طقف يركذت

 ظ .دبألا ىلإ

 رفغ وأ يبظلا يبيبحاي هبشاو عجرا لالظلا مزهنتو رابإنلا حيفي نأ ىلإ /١-

 ةبعشملا لابجلا ىلع لئايألا

 ابر ةيرشبلا سفنللو ًاصلخم ةسينكللو ابر ءارذعلل حيسملا راص دق بيلصلا يف لحا
 ثوكلأ ني .نونلآو. مالظلا نيب لصافلا دحلا راص دق حيسملا بيلص نأل اا

 ةيرشبلا اهيف تطبخت يلا ةملظملا ريخاوملاو يلالعلا نيبو .قحلاو لطابلا نيب .ةايحلاو



 ةطرولا هله نم ةيناسنإلا هتبيبح صلختي نأ بيبحلا حيسملل ئسستي فيك نكلو

 ةصاخ ةيهلإ تازايتماب عتمتي مل ام «ةقيمعلا ةفيثُكلا تاملضلا كيتاه نم اهحجرخيو

 ءاهرسأب ةيرشبلا صالخ ةيلوؤسم حيسملا ئبتي فيك لب ؟ةنيعم ةيوام تايحالصو

 ؟ةئيطخلاب ءايبنألا ىلع ح قلغا دق هللاو ؟لوسرو هللا نم يبن درحب وه ناك نإ

 .ءادفو ةيصخش .اميلعتو ًازاجعإ .ةسادقو اداليم رشبلا ةكلمم يف حيسملا لثم له

 كالم نم رثكا هنا امك ناسنإ نم رثكا اذكه حيسملا ناك ناو ؟ءاضقو ةمايقو

 يف سلاجلا بعشلا صلخيل دسجلا ف رهظ دقو هللا كلذل وهف .(ه-4 :١بع)

 "توملا لظ يداو يف نيسلاجلاو ةملظلا
 يهلإلا نيدحلا .هئادفو هدسحت ةيتاذ يف عمج دق مات ناسنإو مات هلا هتفصب حيسملاف

 هذهو حيسملا تاب اذه لجا نم .امالس 52 هتاذ يف امههدح ويل يباسنإلاو

 نيب ًاعوضوم ايهلإ اديصرو ضرألا يف ًاحوتفم ايوامس ارخذم ةيئادفلا تايحالصلا
 .ديحبا هئادفو بيجعلا هدسجتل ةليصح تءاج دق ىلا بساكملاب عتمتي وهو سانلا

 باسحل لب وه هباسحل ال ؛ةملظلا تاوق ىلع هتاراصتنال ةليصح تءاج لب

 هللا دالوأ عيمجلا اينوناق اديصرو ايعرش اكلم تتاب هبساكم عيمج نأ تح .ناسنإلا

 سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا ثاريملا .حيسملا عوسي ديحولا هللا نبا مساب نينموملا

 .(107:ور) "حيسملا عم نوثراوو هللا ةثرو. .اضيأ ةثرو انئإف ادالوأ انك نإف" هلوقب

 دقلف حيسملا امأ .راصتنا ريغ نم بساكم الو بورح ربغ نم راصتنا ال ثيح

 هتاراصتنابو اذه رشلا ثولاث ىلع هبورحب رصتناو ملاعلاو دسجلاو ناطيشلا براح

 بسحف :هسفنل هل ءاضيأ ضرألا قو. لب بسحتف ءامسلا ف ال اكلم منغ دق هذه

 عئاقولا هذهو اهسفن ةسينكلا ىرت كلذ لجا نم .كلذك ديدجلا هناسنالو لب
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 سيل هنأل .صالخلا هريغ دحأب سيل هنأل" ةلئاق سرطب لوسرلا عم ريشبتلاب ةمزلم
 ١١(. :5عا) "صلخن نأ يغبني هب سانلا نيب يطعأ دق ءامسلا تحت رخآ مسا

 هكدا . لاب فرق“ نم يظك طبه نق ,ناسنإلل .هصالح يف حيسملا نأ ريغ
 انين فيرا فيئاشنإلا *دوت تين ةقيسسلا- .كايذولا- ىلإ ةيلاعلا .تاوامسلاو

 صوصللا نيب ةسيرف نوكتل ةئطاولا اميرأ ىلإ ةيلاعلا ميلشروأ نم مدآب تطقس
 ةديحبا هئادف راونأو ةينّسلا هتوهال ةعشأب سمال دق اذه حيسملا طوبنؤو .نيطايشلاو

 تمزهاو راهنلا حافف «ةيلابلا ماظعلاو ةنفعتملا لوقعلاو ةملظملا بولقلا كيتاه

 اذه حيسملا لوزن بسحي له نآلاو .راهنلا يف شيعلا نوبحب نيذلا عيمج نع لالظلا

 ؟اصاقنتساو هل ًاناهتما توملا يداو قامعأ ىلإ ةبعشملا ةيوامسلا لابحلا قوف نم

 نيطايشلا رظن يفو ةاطخلا ضرألا ناكس رظن ف اذكه حيسملا بيلص بسحي لجا
 ةوق ف نوصلحملا نحن اندنع اماو ةلاهج نيكلاملا دنع بيلصلا ةملك نأل " ةاسقلا

 اة اماكديا متي طالقلا .ماكلليأ_ ةخمناكل د كم .-هنألا: .(/:-3 زك. "هيمكتحو هللا
 يف نيطايشلا دامتعا ةتبلا نكمي ال كلذ لجا نمف .لدع تاررقم مهئانبأ تاررقمو

 ملاعلا دامتعا الو."قح هيف سيلو باذكلا وبأو باذك ناطيشلا نأل" ماكحألا

 مظعتو نويع ةوهشو دسحج ةوهش ملاعلا ف ام لك نأل" نيزاوملا ف ريرشلا

 يه ىلاو ةرهاظ دسجلا لامعأ نأل سيئاقملا يف ئطاخلا دسجلا دامتعا الو ."ةشيعم

 .طخس .ةريغ .ماصخ .ةوادع .رحس .ناثوأ دابع .ةراعد .ةساحن .ةراهع .نز"

 دامتعا الو..:(١37١ :هالغ) "رطب .ركس .لتق .دسح ..ةعدب .قاقش .برحت

 تحت عيمجلا ىلع قلغا دق هللا نأل" تاررقملا يف نولطبي نيذلا رهدلا اذه ءانبأ

 ءامسلا ماكحأ ف قلطملا دامتعالا لب ٠١(. :”ور) "دحاو الو راب سيل .ةئيطخلا

 دسحت دقو يلزألا ربلا يف طانم «قحلا تاررقمو صالخلا سيياقمو ةايحلا نيزاومو
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 .انصلخمو

 نإو ."تررس هب يذلا بيبحلا نبا وه اذه" لوقي ءامسلا نم بالا ناك نإو
 "هللا نبا ىعدي كنم دولوملا سودقلا كلذل" ءارذعلل ليئاربج ناسلب ةكئالملا تلاق

 ائاريم ممألا كيطعاف ئلأسا .كتدلو مويلا انأ با تنأ" دؤاد ناسلب بآلا لاق نإو

 سلوي .لوسرلا ةناسلي ةيببكلا تلاق نإو.(7 هز "فل اكلم ضرألا يصاقاو

 نيب هب زرك .ةكئالمل ىءارت حورلاب رربت .دسجلا ف رهظ هللا ىوقتلا رس وه ميظع"
 ئطاخلا ناسنإلا وه نمف ١5(. :531) "دحملا يف عفر ملاعلا يف هب نموا ممألا

 ؟هبيلص يف ةقامح هلل بسنيو هذه ءامسلا تانالعإ ىدحتي .ّيح «لجرب ةأرملا دولوم

 ةمكحو ةسادقو ةبحم" يه لاو هرهوج ةعيبطل يلمع نالعإ وه اذإ هللا بيلصف

 ميغ رار ةراغ ل تمت نب هناي نيل ارق 1 فض دل كفانا رنا نحو

 رشبلا نحن انيف هانفلأ دق امك كلذك اتوم بيلصلا سيلو .ةسادق لب ةئيطخخ سيل
 بسحي له الإو .ةيدبأ حورلا ةكلمم يف ةايحو ايهلإ ءادفو ايرافك اتوم لب .ةاطخلا

 لهو ؟اميظعتو ًالالجإ مأ ؟اراقتحاو ةلذم هبعش ىوتسم ىلإ ليلحجلا كلملا لزانت
 فطاعت بسحي لهو ؟ةماركو ةعفر مأ ةلاهج هبالط ىوتسم ىلإ ملعملا لزانت بسحي

 ليبس يف دئاقلا داهشتسا ربتعي لهو ؟ ةيناسنإو ةمحر مأ ةراقح هضيرم عم بيبطلا
 يعم ىرت الفأ ؟ةرخفمو ةماركو افرش كلذ بسحي مأ ةلاهجو ةوابغ هنطو ةمارك

 نأ ؛ةميركلا ةيناسنإلا تايوتسملاو ةيتايحلا تانيعلا هذه لالخ نم زيزعلا ئراقلا اهيأ

 ةركف ناو .دحبو راصتناو ةيرحو ةايح يللاتلابو ءادفو ماو بح هرهوج يف بيلصلا

 فيك الإو ؟ةريرش ةركف يه امنإ ناحورلاو يعيبطلا دوجولا ف بيلصلا راكنتسا

 تاياغلاب ابلاغ ةئولم يهو ةيحضتلاب دجمتي نأ ينانألا ئطاخلا ناسنإلل غوسي



 مهللا ؟ةيناسنإلا لجأل بيلصلا ءادفب ناهي سودقلا هللا نأ بسحن امنيب ,حلاصملاو

 ناسنإلا نوكي ذئنيح .اقابس ههلإل ,ةيحضتلاو ةبحما رامضم يف ناسنإلا ناك اذإ الإ

 عوسي ف وه امكو يقيقحلا هلإلا يسمبو .ةدابعلاو ةيهولألاب ىلوألا وه اذه عقاولاو

 اي كلذك نلطلا .الوزعم ايوطنم هتينانأ ْف هتاذ ىلعو افشان انيق ال يجب الإ حيسملا

 مفويع تحتفتو حورلاب مفاهذأ تشعتناو قحلا يف مهرئامض تلملمت نم عيمج

 ؟توهاللا ةلعشب مهلوقع

 بيلصلا ىلع مهللابنو سيلبإ ماهسب نعط امدعب ءاذه يوامسلا يبظلا ىرن اذكهو
 مويلا رجف يف ًاضفتنم روبقلا نيب نم ماق ؛ناسنإ لك لجأر توملا ملأ كاذب قاذو
 ' ةوق نمو رخآل دحب نم ةعفترملا تاوامسلاو ةبعشملا لابحلا قوف زفقي حارو ثلاثلا

 هئادف تاطنو هرب تازفق نع فقوتي ملو رصتنملا بلاغلا تازفق ىرخأ ىلإ

 اكلم هيبأ هللا نيمب نع سلجو انتيرشب مسج شرعلا غلب ىح هتوهال تاقيلحتو

 .انتيرشب يف اناطلسو انتينابسنإب

 هلوقب سلوب لوسرلا راشأ حيسملا عوسي ديحملا يئادفلا يبظلا اذه تاكرحت ىلاو
 وه لزن يذلا .ىلفسلا ضرألا ءاسقأ لإ انضيأ لون يذلا الإ وه امف دعص هنا اماو'

 ا "لكلا المب يكل تاوامسلا عيمج قوف اضيأ دعص يذلا

 حورلا نيعب ميرم ةسيدقلا تعلطت ةيلاعلا تاوامسلاو ةبّعشملا لابحلا كلت ىلإف
 ةليالا وحتلت امك حيسملا ع وسي ديحولا اهيبظب قحتلتل 0 27 ا

 حورلاب اهتقلستف راكبألا 0 تعلطت ةيوامسلا لابحلا تاذ ىلاو .اهتاكحا ل

 ىلآو .عوسي يوامسلا ”يئادفلا يبظلاب ىرحألا يه قحتلتو اضيأ دسجلاب اهقلستتل

١ 



 تعمس و" الئاق هايؤر يف انحوي لوسرلا راشأ ليمجلا يبغلاب يبجلا قاحتلالا اذه

 مرع نأل دحللا هطعنو للهتنو حرفنل .ئش لك ىلع رداقلا هلإلا برلا كلم دق

 وه وبلا نأل اي ايمن ازب سبلت نا تيطعاو .اهسسفن تايه هتارماو ءاج دق فورخلا

 اس

 ةيئادقلا ممقلاو ةيوامسلا لابحلا تاذ ىلإ لجأ .(87: ١ةؤر) نيسيدقلا تارربت
 م

 ايحو اهلحا نم ةثجلجلاا لبج قوف اح وبدم يبضلا ىرتل ةيناسنإلا علطتت نا يعبني

 لك .اهسيلجتل عيفرلا شرعلا قوف اسلاجو تاومألا نيب نم ةمايقلاب اهايح لجا نم

 هرامف راونأب اهبحأ دق هنأل راهنلا اهينيع يف حيفيو لالظلا اهنع مزهي يكل كلذ
 و
 اس

 © .ابح

 .(3: ا/لوي) اراغأ

 - 6ع

 نمكت ثيح ةقيحسلا نايدولا يفأ .نآلا تنأ نيأف زيزعلا ئراقلا انينأ .تنأ -امأ

 نيب ءادفلا يبظ عبرتي ثيح ةبعشملا لابحلا قوف كنا مأ لالظلا نيب صوضللا
 قوف تمقأو هلامج تلمأتو اقح حيسملا يبظلا تيأرأ زيزءلا ئراقلا اهيأ ؟راونألا

 تاوامسلا ف شورعلا قوف ةيئادفلا هتاطنو ةيتوهاللا هتازفق تنياعو ةبعشملا هلابج

 بائذو ةديعبلا ةروكلا يف ريزانخلا ةيؤر الإ فلأت ل ةريرشلا كينيع نأ مأ ار

 براقعلاو تاّيحلاو ةقيمعلا ةرجوألا يف ةلاتحما بلاعثلاو ةقيحسلا نايدولا يف ءاسملا

 ؟ةروجهملا برخلا يف

 توهال ىلاو لالجلاو لامجلا قاشع اي حيسملا عوسي ةيوامسلا لابحلا يبظ ىلإ الأ

 اي ةيدبألا ةعيفرلا حيسملا تاماقم ىلاو ةليضفلاو قحلا شاطع عيمج اي هئادفو حيسملا
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 الئاق سلوب لوسرلا مكدشاني بيجعلا يبظلا اذه ىلاو .دولخلاو ةايحلا-عايج عيمج - 1 ,١ .  | 9ءاو :

 ٠ 5 (| | ٠ ١ 5 57 .أ١

 ني نع سلاج حيسملا ثيح قوف ام اوبلطاف حيسملا عم متم دق متنك نإ



 يف حيسملا عم ةرتتسم مكتايحو مّتم دق مكنال ضرالا ىلع امج ال قوف ام اومتها.هللا

 :١_1(. ”وك)"دحملا يف هعم اضيأ متنا نورهظت ذئنيحف انتايح حيسملا رهظا ىم هللا

 ثلاغثلا حاحصالا

 هتدجو امف هتبلط يسفن هبحت نم تبلط يشارف ىلع ليللا يف ١-
 فيك .هتدعاقو قحلا دومع اي «ةيهازلا ةلعولا اهتيأ ةبوبحملا ةسينكلا اهتيا «هيإ

 ؟انيسعو لايق اهون شارفلا قوف ةمئان تنأو ليللا يف اذكه حيسملا ةيؤر نيعقوتت

 ىح ةملظ يف متسلف ةوخالا اهيأ متناو" سلوب لوسرلا لوق ًاعيرس تيسن اذكهأ
 نم الو ليل نم انسل .رامف ءانباو رون ءانبأ مكعيمج .صلك مويلا كلذ مككردي
 نيدلاو نوماني ليللابف نوماني نيذلا نال حصنو رهسنل لب .نيقابلاك منن الف .ةملظ

 ناميإلا عرد نيسبال حصنلف راف نم نيذلا نحن اماو نوركسي ليللابف نوركسي
 بيبحلا ةيؤر اذإ نيغقوتت يكف .(4::8ست١) "ضالخلا ءاجر يه ةذوحخو ةبحملاو

 نيرخشتو اطيطغ نيطغت عجاضملا قوفو ليللا يف ةناركسو ةمئان اذكه تناو

 ؟ًريخش ةئيطخملاب

 ال يركستلو .راهنلا يف لب ليللا يف ال يكلستل ءدبلا ذنم برلا كراتخنا دقل

 نيطايش ثيح ليللا بلق يف ال يمانتلو .ةحلاصلا ربلا ةوهشب لب ةحيبقلا ةوهشلاب

 سلوب لوسرلا راعش تاذ كراعش نكيلو .ميعنلا يسيدق ثيح راهنلاب لب ميحجلا

 نإف .مونلا نم ظقيتسنل ةعاس نآلا اههإ .تقولا نوفرا٠ مكناو اذكه" لئاقلا

 علخنلف .راهنلا براقتو ليللا ىهانت دق .انمآ نيح ناك امم برقا نالا انصالخ

 رطبلاب ال .راهنلا يف امك ةقايلب كلسنل .رونلا ةحلسأ سبلنو ةملظلا لامعأ



 الو ع ءاوسي برلا اوسبلا لب .دسحلاو ماصخلاب ال .رهعلاو عجاضملاب ال ءركسلاو
 ١٠

 :1١١-١51(. ١ور) "تاوهشلا لحجا نم دسجلل اريبدت اوعنصت

 اهسيساحأ تيمتو ةسينكلا ف يحورلا بصعلا لشت يلا يه اقالطإ ةئيطخلا نأ ريغ

 مانتل كلذو .ءروجفلاو تاوهشلاب اهدسجو تافارخلاب اهلقعو مومهلاب اهبلق لقثتو

 لشتو تيمت اياطخلا لك لجا .روبقلا نيب ةكلهملا اًهدقر دقرتو توملا مون ليللا يف

 ةئيطخلا يه ةسائرلا بح ةئيطخ نأ ربغ ,ةيينكلا ف نياربخلا باحر باصعألا

 اهسيساحأو ةيحورلا ةسينكلا باصعأل لاتقلا نيفروملو ساسألا ردحنملاو مألا

 ةبحمو ؟'ال فيك .ةعاسلا يح ةمكللا هذه عاجوأ نم يناعت ةسيئكلا لا يلاو

 ءاوحو مدآ تدرطو نيطايش مهتلعجو ءامسلا نم ةكئالم تطقسأ دق هذه ةسائرلا

 هتالمو كلملا شرع قوف نم سدوريه توهو نيّبقش امهتلعجو سودرفلا نم

 ةميدقلا ءاطقرلا ةيحلا هذه تحار لب بسحف كلذ سيلو «نيئتنلا نيب هتكرتو دودلاب

 دحاو لك نوكيل ءاورجاشتيف مهنيب اهمومس ثفنتو برلا ذيمالت نيب اهسأر دمت

 مهخبوي راصف برلا بلق نزحا يذلا رمألا .ديسلا توكلم ف مظعألا وه مهنم
 اماو .مهيلع نوطلستي ءامظعلاو مهودوسي ممألا ءاسؤر نأ نوملعت متنأ" هلوقب

 امداحن مكل نكيلف اميظع مكيف.نوكي..نأ دارأ ن نم لب مج تيري دلما

 2 ل اا تاو ا مالا هي نق نو
 ببسو ةسينكلا ف قاقشناو ةرحاشم ةلعو ةيناسنإلا ءاقش ردصم يئاطيشلا حورلا

 ريغ ذيمالتلا بولق تمادام «ةئيطخلا ليل يف مون ةلعو ةيليحنإلا ةءارخلا ليطعت

 نأش هليحنإ تاملك نم ةأّبعم ريغو هسدق حور نم ةئلتمم ريغو حيسملا هةر ركل

 .نيسمخلا موي ف لسرلا



 قوس زكا فلا ةيدبكلاوجيبللا# نيا ةلطسو كولش دشنت يهف مويلا هسيبك امأو

 ناطيشلا نيب «نامبإلاو داحلإلا نيب «قحلاو لطابلا نيب «ةسادقلاو ةساجنلا نيب

 يدترت مويلا ةسينكلا تحار اذه لحجا نم .كاذ ةعادوو اذه ءايربك نيب «حيسملاو

 امدعب اريعشو احمق نونهكلا اهلقح عرزتو ناتكلاو فوصلا نم ًاجوسنم ابوث

 مم ايل رلؤمم جو دعلعل يلو الجم جس + عسانا داقتلتا و. نوتلاب ةقرح

 روثلاب لمغتو اطلتخم اماعط ريعشلاو حمقلا تاتقتو ةساجنأاو ةسادقلا يف «ةضقانتم

 ءادر مثإلاو ربلا لب فوصلاو ناتكلا سبلتو ًاضقانتم ايتاذو ًايئادف المع رامحلاو

 امو ا درع ىلا دز ىماووطلا ةناللكل تس . "يشي ادلج دحوم اجو

 ةملظلا عم رونلل ةكرش ةيأو مثإلا عم ربلل ةطلخ ةيأ هنال .نينمؤملا ريغ عم رين تحت

 ةقفاوم 3 لاعيلب عم: حيسملل قافتا يأو

 11 4 جيك ول 'ناثوألا عم هللا لكيحل

 ٍفوصلا بوثلا ءادترا ىلع اهتايوتسمو اهقاقاط لكبو مويلا ةسينك قباستت الأ ءنكلو

 ؟تاذلاو رامحلا حورب لوقحلا ثرحتو يناويحلا ريعشلا زبحن لوانتتو خستملاو قّرعملا
 الإو ؟ةيناويح ةوابغ اهسرامتو اريعش اهتاتقتو افوص مويلا ةسائرلا ةسينكلا سبلت الفأ

 يوامسلا حمقلا زبخ تفاعو اح اص ًاديحب 5 اضيف طفل >4 ناتكلا تكرت مالع

 رحانتلا اذه مالع لب ؟ًالمعو ةايح ءادفلاو روثلا ةحيبذ نع تلختو اماعط يحورلا

 بولصملا ةسينك يف ةيحورلا ءايربكلل قرحلا شّطعتلاو يساركلاو بصانملا ىلع
 سلوب رام هب زرك يذلا ليحبإلا وه اذهأ ؟بولصملا عوسي حور وه اذهأ ؟عوسي

 ءابآلاو نيسيدقلا ةسينك عقاو وهآ اذهأ ؟لسالس يف ديقملاو حيسملا عوسي ريسأ

 ابلقو انايرش بلصتتو 27 ردختتو ةييحلا مانت ال هفيكف ؟رهدلا ذنم نيذلا

 فيكو لب ؟بحي ال ام لمعتو عفني ال ام لكأتو قيلي ال ام سبلتل ,سحلا دقفتو



 افأل ؟هذهك تاملظ نيب اذكه ةمئان يهو.حيسملا بيبحلا ةيؤر ةسينكلا عقوتت اذإ.

 "هتدجو امف هتبلط .يسفن هبحت نم تبلط يشارف ىلع ليملا يف" لوقت ةوابغ لكبو

 لامعألا عم لاجرلاو لاملا ةوقب حجبتت ةسينكلا لازت ال ةوابغلا هذه لك قوفو
 .ارخافت عابتألا نيئالمب رختفتو احجبت

 اوتاب لإ «لاجررلا هللا مهيأ ؟ةيتاذلا داحبألل ضرك نإ ءامد> 'لاملا هللا مهيأ نكلو

 هللا مقأ ؟ناطيشلا لمعو ملاظملاو لالغتسالاو ةينانألا ف ةقلامعو رشلا ف الاجر

 داحمبأ باسح ىلعو ناسنإلا هيلأت تفدهتسا نإ «لابحجلاك تسّدكت دقو لامعألا

 اوشاع نإ عابتألا نم نيئالملا ءاصحإو سوفنلا دادعت همهي مأ ؟ءادفلا داحبأ هللا

 ةبحما مويلا يه نيأ الإو ؟روبقلا نيب ةسبايلا ماظعلا نم اماوكأو ةئيطخلل اديبع
 دوف مويلا يه نيأ ؟حيسملا ع وسي ءاتجلا يف ارصح لس رلا رصخ تناك يلا ةئفادلا
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 عوسي ليحبإ ةرافس يه نيا ؟نيراتخملا و نيسيدقلا يف ةلماعلا سدقلا حورلا ةقاطو
 ؟لسالس نود نم ولو يملاعلاو يسدكلا نيديعصلا يف حيسملا

 نم ةايحلاو بولقلا نم ةبحما تعزن دق ىلا يه ةسينكلا يف ةسائرلا ةبحم امح

 تلّوح لب دوقولا نارين دقوملا نم تأفطأو لوقعلا نم ةمكحلا راونأو سوفنلا

 .خفلا نم تالفإلاو ةرفحلا نم ضوهنلاو مالظلا نم جورخلا مويلا ةسينكلا لواحت
 اا: .لأ 5 ١ 3 . ل ل ع . - : ١ ٠

 كلذو «ناطيشلا هبصن دق يذلا "ءايربكلا" ساسألا يبهذلا منصلا اذه رّسكت مل نإ

 قوف ابولصم ايح احيسم هناكم الل بصنتو سدقلا حورلا ةقاطو ليخنإلا ةق

 .اهرت سفنلاو حورلاب هل مترتو ادبعت قحلاو حورلاب هل دبعتت ةبشح



 دادترإ ةنمزأ انتمزأو .دومجو مون توبس انتوبسو ةريرعشقو ءاتش مايأ ءانمايأ اقح

 ةسينكلاو «ةسينكلا ف بعرملا دادترإلا اذه يهتنيس فيك ىرت اي نكلو .ةئيطخو

 دادترالا يهتنيأ ؟افافوط ىرت الو اذه اهدادترإ صّخشت ال ليوطلا مونلا ببسب

 اذه دادترالا يهتنيأ ؟رانلاو ديدحلا ةوقب بولقلا نم نامبإلا عزتني يداحلا أدبمم اذه

 يهتنيأ ؟ةمكاح لب ةسينكلا ىلع ةيصو اهسفن نم ميقت ةيسايس ةيصخش روهظب
 فانئتسال ةيلودلا تاطلسلاب نيعتست ةيناد ةيناطيش ةيصخش روهظب اذه دادترالا

 تاذب هتسارحو هيلع متخلاو ربقلا يف هنفدو حيسملا بلص يف ديدج نم اهتبرحت
 نبا) ناد نوكي" ةلئاقلا قحسا نبا بوقعي ةوبن بسحب كلذو تاطلسلاو ماتخألا

 ىلإ هبكار طقسيف سرفلا يبقع عسلي ليبسلا ىلع اناوعفا .نيرطلا ىلع ةيح (بوقعي
 سفانت ةيسنك ةيصخش روهظب يهتنيس دادترالا نأ مأ ؟(7١: 45كت) "ءارولا

 ةقيرط ىلع دحأ مكنعدخي ال" سلوب لوسرلا لوقك هتاطلسو هءادفو هتوهال حيسملا
 مواقملا كالخلا نبإ ةئيطخملا ناسنإ نلعتسيو الوأ دادترإلا تاي ل نإ يأي ال هنأل :ام

 ارهظم هلإك هللا لكيش يف شلجي هنأ َنَح ادوبغم وأ الإ ىعدي ام لك ىلع عفترملاو

 همف ةخفنب هديبي برلا يذلا ميثألا نلعتسيس ذئنيح" لوقي نأ ىلإ ."هلإ هنأ هسفن

 ةبذاك بئاجعو تايآو ةوق لكب ناطيشلا لمعب هئيحب يذلا .هئيحب روهظب هلطبيو
 ١77(. :7ست"7) "اوصلخي بح قحلا ةبحم اولبقي مل ممنأل نيكلاحلا ةعيدخ لكبو

 الو «عقتسو ةيمسإلا ةسينكلا هيف تعقو دق ريطخ بعرم دادترال هنإ ؛عامجإلابو

 ايسنكةايلك مأ ايئزج ءحيسملا عوسي بولصملا ةّبحم نع اءاه دادترإلا ناك نإ قرف

 اركنت اهقلاخلا ركنتت ةيناسنإلا تحار املاط 10 مأ ابيرق هر مأ اد ءهايباس مأ

 لكو مويلا ةسينكلا ىلع اًمازل تآب كلذ لجا نم .ىز اويداف نع ةسينكلا ينزتو

 كلفب نّصحتتو بلقلا نم مويلا بوتت نأ هذه ةمهلدملا تاملظلاو ةّدرلا رهاظم



 نارين مهتلتو ناكربلا رجفنيو نافوطلا ضيفيس ليلق دعب هنأل ,حون عم ةاجنلا

 قيرط ىلع ةرتستملاةينادلا ةّيحلا عوسي ةوقب قحست نأ مويلا ةسينكلا ىلع لحأ

 ءليبسلاو قيرطلا نم ةيناطيشلا ةسرطغلاو ليبسلا ىلع ينادلا ناوعفالاو ةسينكلا

 ميرم ءارذعلاب لثمتت ناو .ءارولا ىلإ دادترالاب نيبكارلا طقسُتو سرفلا عسلت املبق

 حيسملا بيبحلا بلطت ناو .اداهشتساو اداهجو اناميإ نيسيدقلا ةسينكب و اعضاوت

 ىلع الو ةسادقلا راونأ ثيح راهنلا يف لب ةئيطخلا مالظ ثيح ليللا يف ال دعب اميف

 .نيحالفلا ردايبو نيعرازملا لوقح ب لب مونلاو لسكلا شارف

 قرتفم يف ءسئانكلاو سرادملا يف .«بتاكملاو دهاعملا يف «لماعملاو عناصملا يف معن

 يف لب ال تايفشتسملاو ثاحصملا يف «تالقتعملاو نوجسلا يف «تاحاسلاو قرطلا

 ةرّسألا قوف سيلو ءاهبيبح ةسينكلا ىرت كانه لجأ .ءارقفلا خاوكأو فئارصلا

 باحصأ لالدلاو رطبلا ثيحو تاماقملاو روصقلا ثيح ةمعانلا ةريفولا

 .تاوذلا

 لخاد نيمانتأ ؟نيعجطضت نم ناضحأ يفو نيمانت نيأ ةيزشبلا سفنلا اهتيأ نآلاو

 ةساجنلاب ناطيشلا ناضحأ يف اهجراحخ مأ ناميإلاو ةبحماب حيسملا ناضحأ يف ةسينكلا

 تيب جراخ مأ بيبحلا انحوي عم حيسملا ردص قوف كيبأ تيب يف نيثكتتأ ؟داحلإلاو

 ةعبسو .ةيرهاسلاك ”ةيبرخ اجاوزأ نينضتحت .عبناو .ناطيشلا ردص .قوف :فليبأ

 بيلص نيشرتفتو ليإ تيب يف بوقعي عم ةرخص حيسملا نيدسوتتأ ؟ةيلدحباك

 نيش رتفتو ناطيشلا نيدسوتت كنا مأ افاحل ءادفلا نافكأ نيفحتلتو اشارف حيسملا

 ؟افاحتتلا هلامعأو دسجلاب نيفحتلتو ملاعلا



 يعجطضتو يمانت نا كل ولحي امك يمانت نأ مويلا نيردقت كنا «سفنلا اهتيأ

 امك ةماركلل بوث لك نع يّرعتتو يعجطضت نا كل ءاشام تاقبوملاو رمخلاب

 نيعيطتست لحأ .يلكأت نا يبغرت امك سحن ءاعو لك نم ىلكأتو يّرعتت نأ تدرأ

 نكلو .نيمانت يلايللا قامعأ يفو نيميقت تاملظلا يف كنأل يديزتو كلذ لك

 راهنلا حيفيس ليلق دعب هنإ «تاملظلا ةسورعو ييلايللا ذنبإ اي طقف اذه يملعا

 وه يقي فج .ةيراعو ةنايرع نكس امدعب ىسفناي نيئبتحختس نيأف .هتوهال

 بيبحلا كل هلوقي ام لك كلذل ١”(. :١٠بع) "سودلا هللا يدي نيب عوقولا

 .(5 4 :/ول) "يموق ائيباط اي" وه نآلا

 .يسفن هبحت نم بلطا عراوشلا ينو .قاوسألا يف .ةنيدملا يف فوطأ موقأ نإ -؟
 هتدجو امف هتبلط

 ,ءاهلب ةقيقحلا ةيؤر يف ةلواحمو ءايمع بحلا يف ةقامحو ءانكد ةوابغ نم احاي

 قاوسأ يفو ةرات ةملظملا ملاعلا ةنيدم يف ؛بيبحلا داحجيإ يف ةليسو ةسينكلا اهلسوتت

 نم سودقلا حيسملا جراخم تناك ىم هنأل .ىرخأ ةرات اهرورش عراوشو اهليطابأ

 حيسملا نع اخيم يببلا لقي ملأ ؟هذهك ملاظملاب ةمتعم ةنيدم فو اذهك ئطاح ملاع

 نادمعملا انحوي هل دهشي ملأ ؟(7: هاخيم) "لزألا مايأ ذنم ميدقلا ذنم هحراخم'

 نمو يضرا وه ضرألا نم يذلاو .عيمجلا قوف وه قوف نم قأي يذلا" ًالئاق
 لقي م ؟(”١ :3وي) 'عيمجلا قوف وه ءامسلا نم أي يذلاو 506 ضرألا

 ماعلا كرتا اكو .ملاعلا ىلإ قنعلا :تاثرآلا دنع« نمد يتيح رع" .هتسفن نغ حيسملا

 ةفافَق ةيصخش انملاعع ريرش ملاع بجني فيكف ؟(58 :”وي) "بآلا ىلإ بهذاو

 ؟حيسملا ةيصخشك ةّيح ةيصخش انتنيدمك ةتيم ةنيدم يف تبنتو .حيسملا ةيصخشك



 ؟هذهك ةتيم ةنيدم فو اذهك ريرش ملاع يف اهبيبح نع شفت نأ ةسينكلل قحي لهف

 اقحو ارابو احلاص ناك ام الإ اهدنع نم مدقت نأ ردقت ال ءامسلا نأ امك هنأل

 ال اضيا ةيضرألا ةنيدملا اذكه .عوسي حيسملاك اقلطم اريخو ارمحا ابحو اضيبا

 اقلط ارو ءادعو الطابو انآ "اريرش ناك اع لإ اهيهخ حرم .مدقت نأ عيطتست

 نويعلل ةوهشو دسجلل ةوهش وه ةيملاعلا ةنيدملا هذه ف ام لك نال ناطيشلا حورك

 00 "وي١) ةشيعملل مظعتو

 موحانرفك لثم تعفترا نإو ةئطاخلا ةيملاعلا ةنيدملا نأ ةسياكلا اهتيأ نيملعت تسلأ

 كانه نمف ءامسلا سمالي هسأر 5-5 تماقأ نإو .ةيواحلا ىلإ طبهتس ءامسلا ىلإ

 ؟ناميلس لكيهك «ءضقني ال رجح ىلع رجح هيف كرتي "لو قامعألا ىلإ ىوهيس

 اهقاوسأ يف فحزيو ةنيدملا هذه يف ضبري لازي ال ناوعفألاك ناطيشلاو ءال فيك

 ال اذا ؟اقدعصأو اهتالاحب لك ف توملاو مومسلا ثفني لب اهعراوش ْف ىولتيو

 حيسملاك احيسم ريرشلا ماعلا نم الو ابنع: قيلعلا نم الو. انين كوشلا نم .نونخي

 لهو. ؟ةيلاعلا ةئيدلا هذه تارقؤم يف ترض ءامسلا حيسمل له الإو. .ًاران خوسي

 ةناكم اذه حيسملا ليحبإل لهو ؟ةنيدملا هذه ءاسؤر تاررقم يف ام ركذ ليلجلا همسأل

 بيلص لهو ؟اهممأ تائيه قوف راعش وه لهو اًتاعماجو ةنيدملا هذه دهاعم يف ام

 لجا نم تام نم عقاولا ف وهو ؟اهتارازو رئاود قوف فرفري ملع اذه حيبسملا

 هرهظ رسك دق ناطيشلاو «مالسلاب ملاعلا انءاج دق اذإ نيأ نمف .اهتزرعو اهتمارك

 لسالسب ملاعلا اذه رسأ دق سيلباو «ةيرحلاب ملاعلا اناتا نيا نمو .ماقتنالا فيسب

 هسفن وهو لدعلاو ةاواسملاو قحلاب ملاعلا اذه انرشبي فيكو .ةئيطخلاو ةيدوبعلا

 ؟ريسأ ملاظملابو لطابلل دبعتسم



 ؟(5١ :؟وي١) اذكه ريرشلا يف هلك عضو دق امدعب ملاعلاو ةسيئنكلل ام نكلو

 دويقب ميظعلا مويلا ةنونيدل ظفح دق اذه ملاعلاو هللا نبا مساب نونمؤملا نحن انلامو

 ةنيدملا :هذه نع هللا باتك يف بوتكم-اذكه هنال .(7 :”هيإ) مالظلا تحت ةيدبأ

 اليل ًالعتشم اتفز اهضرأ ريطت و .اتيزبك اهبارتو .اتفز اهرامفأ لوحتت" ةريرشلا ةيملاعلا

 «نيدبآلا دبا ىلإ .برخت رودل رود نم .اهفاخد دعصي دبألا ىلإ .ئفطنت ال ءارافو

 .اهيف نانكسي بارغلاو يكركلاو .ذفنقلاو قوقلا اهثريو .اهيف زاتجي نم نوكي ال

 .كلملا هنوعدي نم كانه سيل اهفارشأ .ءالخلا رامطمو بارخلا طيخ اهيلع دميو

 ف جسوعلاو صيرقلاو .كوشلا اهروصق يف علطيو .امدع نونوكي اهئاسؤر لكو

 تانب“نفقلا"وحو'ىقالتو .ماعنلا ثانبل ارادو .بائذلل انكسم نوكتف .اهنوصح

 زجحن كانه .الحم هسفنل دجيو ليللا رقتسي كانه .هبحاص وعدي شحولا زعمو .ىوأ

 "ضعبب اهضعب نيهاوشلا عمتجت كانهو .اهلظ تحت يبرتو خرفتو ضيبتو ةزاكنلا
 ةيملاعلا ةنيدملا بارخل ةيفارغوتوف ةروص اهبارخب هذه لباب تسيلأ ؟(١ 4_5: ”4شا)

 اهرويطو هذه ةماسلا اهفحاوزو هذه ةسرشلا لباب تاناويح تسيلأ ؟ةملظملا

 اس ل ا ا فناقلا را رسال لاق هذه ةرساكلا

 ره” هذه ةئاغ نم "شملتت "هو هله“ ةسينك ءةّيممالا ةسيدكلا ريضت آل اذا يكف

 00 ل ةوبلكو ةقحا رو هتاتاؤبخ

 اا ا يا وطفل وع أ "شيدت يح احكيسم ةرارشأو

 ةيلوسرلا هتسينك ةروكاب نمو ةيوارذعلا ةيدّسجتلا هتانالم:إ نمو ةيلزألا ةيوامسلا
* 

 لل قم ليلا سبلل# ثحلا)ا لب تيفي ةدملتو) اسنفاو ةعمستو اديجج هارتل
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 ةنيدملا ف فئاطلا سرحلا قيرط نع بيبحلا ةيؤر اهسملتب ةلالظ رثكتو ةلاهج

 ."يسفن هبحت نم متيارأ تلقف .ةنيدملا يف فئاطلا سرحلا ىندجو" اهلوقب



 يسفن هبحت نم متيارأ تلقف ةنيدملا يف فئاطلا سرحلا ىيدجو -*

 ءالؤه مه نم .ةيربلا يف ةهئات ارجاه اي ءدسحلا بسح يلا ةسينكلا اهتيا نآلاو
 ءانبأ نم 5 اوسيلأ ؟اذكه بيبحلا نع مهنيلأست ىح ةنبدملا يف نوفئاطلا سارحلا

 هذه يف سارحلا ءالؤه ىبرتي ملأ ؟كالملاب ةرذنملاو ةئيطخلاب ةملظملا ةنيدملا هذه

 ؟كالحلا ىلإ ةيدؤملا ةعساولا عراوشلا كيتاه يف اوطختيو ليطابألا قاوسا «قاوسألا

 قاوسا يف نوفئاطلا ءالؤه نوكي نأ ىسع نم سارح نكلو «سارح مهنإ لحا
 نويعلا ةوهش «ةثالثلا ةسجنلا ملاعلا حاورأ سارح مه اوسيلا ؟اهعراوشو ةنيدملا

 ملظلا تانكثو ةئيطخلا تارقمل اسارح مه اوسيلأ ؟ةشيعملا مظعتو دسجلا ةوهشو

 ؟ةوهشلا هتاركيسمو

 اهيف أطي ال يحل مهتنيدم اونصحو رانلاو ديدحلاب امح اوحلست دقو سارح ما معن

 نيبيلا ا ف ةعمش اًاحاس 8 دقوت الو ليخنإ قروب اهيف محمسبي الو لوسر مدق

 اي كلذك سيلأ ؟سنايلويو نورين اي كلذك سيلأ ؟سطاليبو سدوريه اي كلذك

 .نييمما مأ اوناك نييليئارسإ «نييسايس

 رشلل نكلو «ةاعرو .قحلل سيلو لطابلل نكلو ءسارح مه ةاغطلا ءالؤه نإ اقح

 .لدعلل سيلو ملاظملل نكلو «نيماوقو .مانغألل ال بائذلل نكلو «ريطاونو ريخلل ال

 قو بيشو رع ىلع اضاف كلذ زك ةليضللا نييلو ةسامملاو ةليزرإل نككو راو

 ةسارحو تمختأ دقو مهوطبل ًامحشتو تبقثت دقو مهوويحل ةاعارمو تأّرَق

 هذه مهملاظم دباعمو هذه مقاوهش حبذم ىلعو .ترجمناو تنتنأ دقو مهتاوهشل

 يف لافطألا نوحبذي نويمنهجلا سارحلا ءالؤه دافحأ لازي ال هذه مهمانصأ تابتعو



 ىلع بلصلاب نومكحيو .نوحبذي حيسملل كلذ يف مهلعل سدوريه عم محل تيب

 الام حيسملا دالوأو لسر نورحنيو .نوبلصي حيسملل ةيناث كلذ يف مهلعل ءايربألا

 يف جرح والو ...نورحني عادفو اتوهال حيسملا ليحبإل كلذ يف مهلعل ًالايعو ةايحو

 .بوعش ةهلآو ةكلمم ماكحو ةنيدم سارح مهنأل مهيلع كلذ

 كلتو مهتاماقم هذهو مهئأش اذه سارح نم ةسينكلا هوجرت يذلا ريخلا امف

 لازت ال سارح نم ةسينكلا هموتت يذلا قحلا امو ؟مهروجفو مهملاظمو مهرورش

 رش هأيم نأ بح ضرألا نيكاسمو هتوخاو ةئاديشو جيسعلا اند حضن ييديا

 ءالؤه سيئر يطنبلا سطاليب اي كلذك سيلا .اهضيبت نأ ميطتست ال اهتمرب ندرألا

 ؟نيمرجملا سارحلا

 نوناقللو اسارح لدعلل متنك نإ ؛نومرجلا نويسطاليبلاو نولاتحملا سارحلا اهيأ

 ساباراب صللا نوقلطتو مكملاظمب موي لك بلصلل حيسملا نوملست مالعف 72

 مكنأب قحلا مكنيدي املبق مكتاوذ ىلع كلذب نومكحت الفأ ؟مكرورشل ًاليمكت ارح

 ؟رورش ريطاونو لطاب سارح

 مكتيلوئسم يه هذه نأل نولعفت متنا اميف نوروذعمل مكنإف سارحلا اهيأ متنا امأ

 ةيكلا اهتيأ مويلا تنأ كل ام نكلو .مكتنيدم ناش وه اذهو مكتوعد يه ِكلتو

 باحصألا ءالؤهو اوعمطت دقو ةاعرلا ءالؤهو اوملظ دقو سارحلا ءالؤهو ةيمسالا

 ؟اونز دقو

 اوناك نإ ءنيسيدقلا كلسر هلاق ام تاوهشلاب سارحلا عم ىركسلا اهتيأ يعمسا الأ

 دنم اوتاب دق نيذلا سارحلا كئلوا يف نولوقي مهو .نيسيدقو السر مويلا كل اقح
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 عناص تنأ ديسلا اهيأ" نولوقي مهإ امارس هدام امانصأ كل لبق: امو سما

 ممألا تحترا اذامل .كاتف دؤاد مفب لئاقلا اهيف ام لكو رحبلاو ضرألاو تاوامسلا

 برلا ىلع اعم ءاسؤرلا عمتجاو ضرألا كولم تماق .لملابلا ف بوعشلا ركفتو
 .هتحسم يذلا عوسي سودقلا كاتف ىلع عمتجا ةقيقحلاب هنال .هحيسم ىلعو
 .(7-372: 4عأ) "ليئارسإ بوعشو ممأ عم يطنبلا سطاليبو سدوريه

 نيعقوتت فيك .ةملظملا ةنيدملا سارحل قيمعلا يحورلا صمخشتلا اذه دعبو نآلاو

 «ضرألا ىلع ةكرابملا ةيوامسلا هتايحلو نورمآتم هيلع مهعيمجو مهنيب حيسملا ةيؤر

 حيسملا ةبحم نع فارحناو ليقث يحور ءابغل هنإ اقح ؟نوعزتنم «ةئيطخلا ضرا
 ةسينكلا هب تيلتبأ دق .ريطخ حملاعلاو دسحلا لامعأ وحن عافدناو ريبك بولصملا

 دق هذه اهتانايخ لك يف اهنأ يح 55 ةقئاخلا ةقيمعلا هرابآب تعلتبأو ءالب ةيممسالا

 ترتهتساو ايسانت اهيسيدق تسانتو ًالفاغت (اهلسر) ءانمألا اهسارح نع تلفاغت

 .اراتهتسا اهئابآب

 ةنيدم ف سيل نكلو «ةسينكلا اهتيا حيسملا كبيبح نع يشتفت نأ كب ليمجف اذإ

 لب داحلإلاو دادترالا ةئيدم ف سيلو .ةعاطلاو رونلا ةنيدم يف لب نايصعلاو ةملظلا
 قحلا ةنيدم يف لب لالغتسالاو ملظلا ةنيدم ف سيلو .نامبإلاو تابثلا ةنيدم يف

 نيبئاتلا سارحلا ةنيدم يف لب نيقسافلا سارحلا ةنيدم ف سيلو .ماحرتسالاو

 ةسينك ىلاو ةيلكشلا ةسينكلا اهتيأ ةيضرألا ال ؛ةيوامسلا ميلشروأ ىلإف .نيسيدقلا

 ةسينكلا اهتيا نيلمكملا راربألا حاورأ ىلاو ةيملاعلا ةسينكلا اهتيا راكبألاو حورلا

 ءابآلا ىلاو هللا ةملك سارح نيسيدقلا ىلاو ليحنإلا سارح لسرلا ىلاو ةيمسالا

 حيسملا نع يلأسا كانه .ةيدسجلا ةسينكلا اهتيا ضرألا ىلع هللا ةنيدم سارح



 ل تو اروبع هلقاعم نيربعتو ةملظلا ةنئيدم سارح نيزاتخب تناو هنيرتف كبيبح

 ىتح هخرأ ملو هتكسماف يسفن هبحت نم تدجو ىتح ًاليلق الإ مقزواج امف -؛

 يب تلبح نم ةرجحو يمأ تيب هتلخدأ

 اهقاوسأو اهعراوشل اذهك روبع فو ةئيطخلاو ةملظلا ةنيدمل اذهك زواحت ف معن

 ةيؤرب اقح ةسينكلا ىظحت ءاهرارشاو اهتنعارفو اهسارحل اذهك يدحتبو اهليطابأو

 برلا لوقي اولزتعاو مهطسو نم اوجرحخا" ًاضيا سلوب لوسرلا لوقي امك بيبحلا

 لوقي .تانبو نينب يل نونوكت متناو .ابأ مكل نوكأو .مكلبقأف ابيب دوسمت آلو

 .( :١81١1 "وك١7) "ءيش لك ىلع رداقلا برلا

 مهفتلل القعو راصبألل ويغو عامتسالل اناذآ ةييخلا ةسفكلا اهنا كلي نخيل نحلو

 سيل هنال .دعب اميف هيخرت الو بيبحلاب يكسمت يكل ؛ميمصتلل ةدارإو بحلل اباقو

 ةاعرلا نيب سيلو كحلإك ةحلآلا نيب هلا سيلو كبيبحك ءابحألا نيب بيبح نم

 بيلصلا مد ؛مدلا تح كبحا دقو ال فيك .تنأ كسراحو كيعارك سارحلاو
 ةحلاص ةيدبأ ةياعر اهنيع تاوامسلا يف كاعرو ةايحلاو بحلا ةدايس كيلع داسو

 يف سرتفي سرش بئذ لك نمو ةرحجوالأ ف يوعي لاتحم بلعت لك نم كسرحو
 لوقي نأ هل قحي كلذ لجا نم .ةدئفألا ف فحزي ناطيش نابعث لك نمو ةيدوألا

 ١١(. :١١وي) "فارخلا نع هسفن لذبي حلاصلا يعارلاو حلاصلا يعارلا وه انأ"

 نلو ةيدبأ ةايذت اهيلفعأنأأو يئعبتتف اهفرعا انأو ينوص عمست يقثارخ' انيك لوقو

 ةسارحلا افإ لحا .(58-707: ١٠و ي) "يدي نم دحأ اهمطخي الو دبألا ىلإ كلق

 دق ىلا ةبيجعلا ةرينملا ةيوامسلا ةنيدملاو ةديجما ةيدبألا ةايحلاو ةحلاصلا ةنيمألا

 .حيسملا عوسيب اكالعما !دانكلتم



 دق اذإ مالعف .حيسملا عوسي «كبيبح ةنيدم ناشو كسراح ناش وه اذه ناك نإف

 ؟ةيطالغلا ةسينكلا اهتيأ انورق هتيسانتو ةيقنروكلا ةسينكلا اهتيأ الايجأ هنع تّيلخت

 ؟رورشلا سارحل اليقث ترمعتساو ةئيطخلا ةنيدم يف اريرغت كب ررغ دق كنا ىح

 لو صوصلو قارس مه ءالؤه نإ نيملعت تسلا ؟اؤاج نيأ نمو ءالؤه مه نمف

 ءايرلا حورب رحخخآ عضوم نم اهيلع اوعلط لب باوبالا نم كتسينك اولحدي

 حبدي ؟كلهيو لتقيو حبديل الإ يناي ال قراسلاو ال فبك .ضرغلاو سسجتلاو

 ةكلمم يق ريخلا لتقيو ناطيشلا ةيلايربمإ يف ناسنإلا كلهيو لطابلا ةمكحم يف قحلا

 قح اوقرسيل اؤاج دقو اصوصل نوروحأملا سارحلا ءالؤم» نوكي ال فيك .رشلا

 اوناك نإ «قارسلا نيب قرف كانه لهو ؟ءاوس لح ىلع ناسنإإلا نباو ناسنإللا

 لكلا املاط اهجراخ نييسطاليبو نييسدوريه وأ ةسينكلا لخاد نييقودصو نييسيرف

 يزواحب كلذل ؟مهيف هلتقو هيف نيسئابلا رشبلا لتقو حيسملا بلص ىلع نوقفتم

 يي حيسملل نوكت نأ 5 فيها نإ «ةسيئنكلا اهتيا هيراخر هاحاد سارحلا

 نوينانحو نويفايق ةاعرو نويسطاليبو نويسدوريه سارت- مهنأل «ةريفسو ةبيبح

 داسفلاب جعت يهو ةرومعو مودس ةنيدم األ مهتنيدم يزواحتو .نوروحأم

 تفز عراوش امكأل اهتقزأو اهعراوش يربعا .ناهيتو لطاب قاوسأ لب ءشغو بذك

 قدصلا نال ءاديعب فقي لدعلاو ءارولا ىلإ اهيف قحلا دترا دق اقح .تيربك ةقزأو

 امودعم قدصلا راصو لوحخدلا عيطتست ال ةماقتسالاو اهعراوش ف طقس دق

 :١4_١5(. ه 8 شا) بناس ريشا نع دئاحلاو

 ةينازلا ميلشروأ جراح لب هذه ةملظلا ةنيدم جراح ةبيبحلا اهتيا اذإ نجرحنل الأ

 اننكل ةيقاب ةنيدم انه انل سيل نال هدحب لب «بيبحلا حيسملا راع لمحنو ةبلاصلاو

 :١7_١5(. ١”بع) ةديتعلا بلطن



 هيحخرت الو هيكسماف .ابولصم ءامسلاو ضرألا نيب اقلعم بيبحلا نيرت كانه معن

 يرذحاو هيف بنا انو رارشألا ةاعرلا كلذأو هذ ةاسفلا سارخحلا كحّرج امدعب

 يف لاو ابر اهيف بلص ىلا ةنيدملا ىلإ كبلقب يعحجرت الو «ةيناث ةحماجلا ةدرلا

 5: 31 35) رضفو موبس ايحور ىعدت لاو« انلإ يسيءدق ثثج حرطت اهعراوش

 نم ةرجحو كمأ تيب ىلإ هيلحداو 5 558 حيسملاب يكسما ةسينكلا اهتيأ لحأ

 عظسيلج فنزخب زم السوناتا تني كركي نأ“ نسخ ام نكلو. ءكب. .تلبح
 اتايح ةسينكلا ططخت ثيح ةيدومعملا يه غيسشسيلا ؟اذكه اهيف بيلا يلح دن

 :ايادلا ةفيفكللا ةذلؤملا"ةيقعؤزلا كاملا ىه :ةيدومعملا" تسيلأ «ًاناغإو' ةبوت اهاضتقم

 ؟ةبشح قوف نم حيسملا بيلص ةروصل ةسكاعلا ةآرملا يه ةيدومعملا تسيلأ ؟ةنمؤملا

 ةيوامسلا مألا حيسملل يئادفلا يدسجتلا عقاولا اذهو اذإ ةيدومعملا نوكت ال فيكف

 لظغب 'اهاَيإ ارهطم اهسيدقتب كلذو اهينمومو ةيسنكلا يسيدقب ةضخمتملا ةدلاولاو

 امارة دخلا ذك ميرم ءارذعلا ءاشحأ تناك نإف 01 هفا) ةملكلاب ءاملا

 دلتل يحض حيسملا مالاب نالا ىلإ ضخمنتت لازت ال ةيدومعء.اف .عوسي برلا ةدالوب

 ترّوص ماقملا اذه يف لجا .ةسدقم اورأ كقسال و :ةةرداعب -[ةنرتلل ةينينكلا

 نإ" سلوب لوسرلا لوقي ىيعملا اذهيو ءانيوكت تنّوكو اريوصت ةسدقملا ةسينكلا
 ."ليجبإلاب مكتدلو دق ينإ' لوقيو "مكبولق يف حيسملا روصتي نأ ىلإ مكيف ضخمتأ

 ؛صالخلاب ًافارتعاو ربلا يف اناميإو بلقلا يف ةبوت اهرهوج يف ةيدومعملا تناك نإف
 لوسرلل نيأ نم لب .دالوألا ةدالول ضخمتم حيسملا عوسيل ليحنإ ىعملا اذهب يهف

 ؟ةسينكلا يف حيسملا ةدالول هب ضخخمتي حار يذلا يحررلا ضاحملا اذه سلوب

 اهسكعيو هتايح يف اهدّسحي حار يلاو ةيدومعملاب هيف تعرز يلا مالآلا نم سيلأ

 .ابولصم احيسم نيرخآلا ىلع يلاتلاب



 هضاخم و حيسملا مالال دادتما الإ يه نإ «نيسيدقلا ضاخمو سلوب لوسرلا مالا اذإ

 ظ556 مالالا كيتامل انالعإو اديسحت ةيدومعملا تناك املو .ةثجلحلا قوف

 ناك اذكهو .اهدلت لا ةرجحلاو ةسينكلاب لبحت يلا نطبلا تسمأ اهنإفءايسقطو
 ,نسيدتلا ةسينك“ ءابشا ف 5-5 20 ءارذعلا ءاشح“ يف ايتايح اعقاو حيبسملا

 نامبإلاو ةبوتلاب متي يذلا رمألا .مويلا ةسينك ءاشحأ يف نوكي نأ يغبني اذكهو
 شطع نإ" ً"لائاق يداني لازي ال بيبحلا نال ,مهليطابأو سارحلا ةنيدم نم جورخلاو

 ءام راها هنطب نم يرحت باتكلا لاق امك يب نمآ نم ..برشيو يلإ لبقيلف دحأ

 .(/_80/: ا/لوي) "ةيدبأ ةايح ىلإ عبنت ةيح

 اهعراوشو اهقاوسأ نوسيدقلا ربعو ةملظلا ةنيدم ميرم ءارذعلا تزواج دق نالاو

 لكايه كلذب هايم ير كادع ا اهيحادي اوكيسلاو ايعار حيسملاب اوقحتلاو

 هدلتو اضخمت حيسملاب ضخمتت نأ ؛مويلا ةسينك ىلع اذككه .سداقمو تارجحو
 راك برعشلا نيدو ركتوا ارم اللا ليخاب

 ةملظلا ةنيدم يفأ ؟نيلبحتو نيكسمتت نعو نآلا تنأ نيأف ءسفنلا اهتيا تنأ امأو

 مأ ؟ةيطخخ نيدلتو امثإ نيلبحتل نيئبعتو نيريست اهعراوشو اهقاوسأ يفو نيميقت نآلا
 فو نيمدخت ةيبهذلا ةيقنلا اهقاوسأ قو نيميقت ةايحلاو رونلا ةنيدم ف نآلا كنا

 احيسم نيرخآللو كل. نيدلتو ارب نيلبحتل ؛نيدبعتت ةرهاطلا ةيرولبلا اهعراوش

 نأ كاذا كل قحيف كيف حيسملاو حيسملا يف اذكه يسفن اي تنك نإف يول

 يلوقت
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 َنهبنت الو نظقيت الأ لوقحلا لئايأبو ءابظلاب ميلشروأ تائب اي نكفلحأ -ه

 ءاشي ىتح بيبحلا

 عم ريرملا اهداهج يف ةبيبحلا ةياغو ضرألا ىلع اقريسم يف ةسينكلا ةينمأ يه هذه

 ملاعلا يف يه املط .ضرألا صلخم بيبحلا ةرشع يف ءارذعلا ةوهشو «ضرألا ناطيش

 دض مدلا بح اذكه دهاحت ذإ نكلو .ةرباع اهقاوسأو هتنيدم عراوش يفو ةمئاق

 سارحلا دضو تايوامسلا يف ةيحورلا رشلا دانجأو ملاعلا ةالوو نيطالسلاو ءاسؤرلا

 رداقلا اهبيبح عارذب رصنلا زوحتف حيسملا بيبحلل اهالاوم ةيلمع ةروصبو نلعت

 حيسملا بيبحلا نال ءانايسن اهسفن ىسنت ةيبحلا اهتالاحب لك يف يهو .ئش لك ىلع
 نع ىلختت ةيدسملا ةبيبحلا تناك نإ هنال .بيرغب كلذ سيلو ةدايس اهيلع داس دق

 نيسيدفلا ا ةسيلك- قيح ورلا ةييبحلا يرحلاب مكف «هيف امو ملاعلا ىسنتو هلامو تاذلا

 هيف نمو ملاعلا نع ىماعتتو بلص هئاوهأ عم اهدسحج بلصتو انايسن اهسفن ىسنت

 ؟ايماعت

 لب ءاعايضو اهل ءاغلإ ةتبلا بسحي ال اذكه حيسملا بلق ف ةبيبحلا راهصنا نأ ريغ

 .اهسفن ةايحلا ف نابوذو هتاذ دوجولا ف راهصنا هنال .العف ةايحو 1 0و

 ةايحلاو ةايحلا تناك هيف" هلوقب انحوي لوسرلا هيلإ حول يدلا يدوحولا عقاولا كلذ

 حيسملا عم" الئاق هسفن سلوب لوسرلا كلذ ربتحاو .(5: ١وي) "سائلا رون تناك

 فا وهف" ائيقي 'كالهلاو اقح عايضلا امأو ."يف ايحي حيسملا لب انأ ال ايحأف تبلص

 ءام الب مويغ" مهنع باتكلا لوقك يبلسلا عقاولا يف نابوذلاو يناطيشلا راهصنالا

 ةدبزم ةجئاه رحب جاومأ .ةعلتقم افعاضم ةتيم رمث الب ةيفيرخ راجشأ .حايرلا اهلمحت

 :١71١17(. ١هي) "دبألا ىلإ مالظلا ماتق امل ظوفحم ةهئات موحن .مهيرخب



 اهيلخ ؛انيقي هناضحلا يف .تنئابو انس :عيبنلا اهييبح ةيزر قب تير ام اذإ ةسيئكلاف
 اقالص سدقلا حورلا ةوقب عطقتو ةيحور مأ تناك ةيدام ءاهمانصأ نع بوتت نأ

 اهعراوش يف ريسلاو اهقاوسأ يف كولسلا كرتتو ةملظلا ةنيدم رجقو ءابرغلا عم

 ةينخلاب لإ فجرت الو هكيمتق بيدخل ةيؤري .ىظخت :لقيحس ..اهسارح_ عم .كلادستلاو

 درشلا تاملكب تقرت دقو ال فيك .بيبحلا ءاشي نأ ىلإ ًاناضتحا هنضتحت ناكإإلاو

 يفو اهاصوأ سارحلا ماهسب تعطقتو اهمادقأ ةئيطخلا ةراجحب تحّرحجتو اهؤاشحأ

 ؟ايدنم تطقس دق ريزابتلل ة روك نى ينلا ةيرب

 ”كابغا رب هيلا بيتل" فيرجع د بيع "لو يحل زا يع ذيب كاع زعل

 تير لب ير اه اودع هيف تأرف ماعلا تبرجو ازعاد اه اودع هيف تاق

 هذه لحا نمف .ًاساسأ ًالتاقو ًالوأ اودع هيف تأرف كاذو اذه يف هتاذ ناطيشلا

 ةايحلا ةسينكلا تملعت ةدعصألا ةفاك ىلعو ةايحلا تايبنسل ةعساولا تارابتخالا

 يف امل ةينمأ لك تكرتو ةزيرع دسجلل ةوهش لك نع اهلجا نم .تلختف ةقيمع
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 عم لاصتا هنال ءاكالهو اتوم بسحي اسفنو احور حيسملا نع ةسينكلا لاصفنا اذإ
2# 

 ةايح بس اسفنو ير ناطيشلا نع ةسينكلا لاصفناو .ناطيشلاو ةئيطخلا

 لوسرلا ههبش يذلا داحتالا لب لاصتالا وه اذهو حيسملا عم لاصتا هنال اصالخو

 .ةأرملا عم لحجرلا داحتاب سلوب

 ةنمؤملا ةأرملاو نمؤملا لحرلا نيب مئاقلا يدسجلا بحلا نأ ئيقيف هج نم امأو

 بحلا كايذل يسح رهظمو ساكعنا الإ وه نإ ,عوسي حيسملا يف نامبإلا وه امكو
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 اهيأ" سلوب لوسرلا لوقك هتسينكو حيسملا نيب ًالزأ مئاقلا يحورلا يوامسل
 ١ هفا) "اهلجا نم هسفن ملساو ةسينكلا حيسملا بحا امك“ مكئاسن اوبحا لاحرلا

 عقاو ف رظنلا ديدج نم مويلا ةروظنملا ةسينكلا تداعأ ول اذبح ايو .("5:

 اطيطخت كلذو .هذه سدقملا يدسجلا بحلا ةمعن نم اهسوريلكا نامرحو اهتينابهر
 نال اوجوزتيلف مهسفنأ اوطبضي مل نإ نكلو" لئاقلا سلو لوسرلا نوناق ىضتقم
 .(1: /وك١) "قرحتلا نم حلصا جورتلا

 هردص قوفو نيسيدقلل ىلا ةسينكلا يمترت ةئفادلا حيسملا ناضحأ يفف نآلا امأو

 ابح يوترتو ةمايقلا حابص «حابصلا ىح ايهإ ادو عبشتل حيرتستو دسوتت ريبكلا

 فدانا ةيلزكلا ةييئلر ءةفاضيلالا رفذعوناذإ يكف «قايللا ةريهظ«ةريهظلا قح

 تانب اي نكفلحأ" ةلئاق ميلشروأ تانب ةسينكلا فلحةست ال ءعوسي حيسملا

 ؟"ءاشي تح بيبحلا نهبنت الو نظقيت الأ لوقحلا لئايأبو ءابظلاب ميلشروأ

 ميلشروأ تانب امب فلحتسُت ىلا لئايألا كلتو ءابظلا هذه نوكت نم ىرت نكلو

 مه لئايألاو ءابظلا تسيلأ ؟نهسفنأ ميلشروأ تائب نكت نأ ىسع نمو اذكه
 نيذلاو ةدرابلا ةقيمعلا ةايحلا ءام عيباني ىلإ حيسملا فورخلا اوعبت دق نيذلا لسرلا

 لب «ةساحب ءاسنلا عم اوسجنتي ملو ةملظملا ةنيدملاو ةميظعلا ةقيضلا نم اوجرخ دق

 نيذلاو «ةيوامسلا لقاعملاب اونصحتو ةيئادفلا لابحلا اوقلستو ةيملإلا تاعفترملا اودعص

 لابحلاو يراربلا يف نيهئات نيِلْدُم نيبوركم نيزاتعم زعامو منغ دولج يف اوفاط

 سارحلا تامجه نم نيبراه لب «(38717 :١١1بع) ضرألا قوقشو رياغمو

 ادقك ”انبستل دق ةلكك ماوبلا تاغ كلج ق"اضبأت بوتكم ”ؤهءامك نيدايصلا

 .( 75: ة١ور) "حبذلل
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 نورشبملاو نودبعتملا نابهرلاو نوراتخملا ءابآلا مه لولا لئايأو ءابظلا لحا

 اوّدحتو اهقاوسأ ليطابأ اوّرعف ةملظلا ةنيدم يف مهعومه اولعشأ نيذلا نولسرملا

 لابحلا قوف ةيرحلا تازفق لئايألاك ليحنإلا ةوقب نوزفقي اوحارو اهعراوش سارح

 نوشمب .نويعي الو نوضكري .نوبعتي الو نوشمي .روسنلاك ةحنجأ نوعفري مهو'

 ىلع نمو مهيلالع نم كانه لجأ ."دحم ىلإ دحمب نم نودعصيو .ةوق ىلإ ةوق نم

 يف ةايح هنوسفنتيو «ةيكذ ةحئار سدقلا حورلا نوقشنتسي اوحار مهلابج ممق

 ةسادقلا نم ةقاط داسحألا فو ءءامسلا نم ةمكح لقعلا يفو «نييارشلاو بلقلا

 لوقحلا يف لئايألاو «نايدولا يف ءابظلاو «لابحلا ف نالزغلا مه ءالؤه اقح .ةبهتلم
 نيباصقلا سارحلا نيكسب اذكه اوحبذو بيبحلا حيسملل اوشاع نيدلا .موركلاو

 يفتقت نأ ءاذه يسدقلا ىلئايألاو يئابظلا عقاولاو بجع الف .بيبحلا لحأل

 لئايألاو ءابظلا كئلوأ رثا اهراوداو اهتاهاجتاو اقتايوتسمو اهتاعاطق لكب ةسينكلا

 نيذلا مكيدشرم اوركذا" ةلئاقلا سلوب لوسرلا ةيصو عم ةبواجتم مهاعإب لثمتتو

 الإو .(7: ١؟بع)"منفاعإب اولثمتف مهتريس ةياف ىلإ اورظنا .هللا ةملكب مكوملك

 ميلشروأ تانب تايرغم نم ةقيضلا امتريسم يف صلختت نأ ةسينكلا عيطتست فيك
 ءابظ نودب اهدحول تشاع نإ «سارحلاو ةملظلا ةنيدم ءنويهص ةنيدم تانتافو

 نحن كلذل" هلوقب سلوب لوسرلا هززع يذلا يحورلا مازتلالا كلذ ؟لئايأ ريغ نمو

 ةئيطخلاو لقث لك حرطنل انب ةطيحم هذه رادقم هرهبشلا نم ةباصس ان 3[ اضيأ

 لجا :١(. ١؟بع) "انمامأ عوضوملا داهجلا يف ربصلاب رضاحنلو ةلوهسب انب ةطيحما

 ةسينكلا حرطت هدوهش ةباحسو هيسيدق ف حيسملا عوسي قلطنم «قلطنملا اذه نم

 تادودمم نيشميو نخماشتي يتاوللا نويهص تانب نم امي ةطيحملا ةئيطخلاو لقث لك

 15 7 شاو نيلحرأب تافنحشتو ةرييشع تارطاخو. نفويعب .تازماغ .قانعألا

 تائيبخلا هتاوهشو تاريرشلا دسجلا تانب ّنه يناوزلا ميلشروأ تانبو ال فيك



 .ةراهع .نز يه يلا ةرهاظف دسجلا لامعأ اماو" سلوب .وسرلا نهنع لاق يئاللا

 *قافش“. برات. .طختس :ةازيغ*:ءاضح *.ةؤادع :رحس“:ناثوألا ةدابع :ةراعد ةساحن

 :1١9-5١(. هلغ) "رطب .ركس لتق .دسح .ةعدب

 تانب. غم تفلاخت نإ حيسملا اهبيبح.عم مالس يف نوكت .نأ هسينكلا عيطتست لهف اذإ

 نأ,اهتتهكو اهتداقو ةيسينكلا,تالاجر-ردقت: فيك لب ؟ايحورو ًايبلق ًافلاحت ميلشرؤوأ

 اييانب دئانغم ؛يف كلهاك (عينه تذتخأت نإ كلئايا اهوقح يف و ءابظ اهطسو يف نوكت

 ةبيبحلا نآوامكو بجلب ؟انف زيف تازمغل تبنااغتساو نهج اخفب ككاو ميلشر وأ

 قحلاو حورلا ةسينك اذكه ءءاشي ىح اهبيبح ناضحأ يف تيبملا ديرت ةيدسجلا

 حيسملا ناك املو نيانعو ضيع اهيايد# ءناكضولأا ف ماي: دوزت ةكللذك قيسيدقلاا ةيسيئك

 نع يلختلا ءاشي ال كلذل وهف ءادف ةيحلإلا هتعيبط فو بح يلزألا هرهوج يف

 .ناميإلاو ةبحماب هبلق فو ةبوتلاب هناضحأ يف يه املاط هتبيبح

«َ 

 55 الو ديان تايلر قيم افعض فرعي ال يدبا داحلا وه ةبيبحلاب بيبحلا ةاعا 3

 ف. "تف هلو شبان توهج ةبحخإ 3. :تايقي. هو, ةبحم هللا" 221100117

 ميرم ءارذعلا صخش يفو ةديدجلا هتيناسنإ حيسملا نضتحا دق اذكهو :١5(. ةوي

 اذكهو ا فم .ايسععاتملا لع نط اد اهتم كنق عري اذيوع ًاناضخسا

 رضا «ةيراحساور :انانطيشاو ايديا اناتطعسا حيسملا ميرم ءارذعلا تنضتحا اضيأ

 ةيناسنإلاو هتيناسنإب حيسملا دحتا «قلطملا يئادفلا يدسجتلا ءاقللا اذه يف معن

 فلحتست هذه حيسملا ةسينك تحار كلذ لحجا نم .اهحديسم ةسينكلاو ةسيئنكلا
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 بيبحلا ٌنهبنتو ًنظقيت الأ ءادفلاو بحلا مسابو تاعئاملا تايدسجلا ميلشروأ تانب

 ىلعو تنمآ دق اهنأل ةرضاحلا اهتلاهج ىلعو تبات دق اهنأل ةيضاملا اهاياطخ ىلع

 لوسرلا حار اذه ءادفلا ناطلسبو .تسدقت دق ءادفلاب األ ةيلبقتسملا اهتافعض

 هللا .هللا يراتخم ىلع يكتشيس نم" ًدائاق ميلشروأ تانب ف ناطيشلا ىدحتي سلاوب

 اضيأ ماق يرحلاب لب تام يذلا وه حيسملا .نيدي يذلا وه نم .رربي وه يذلا وه
 ناطيشلا نال .(77-55: مور) "انيف عفشي 55 يذلا هللا نيع نغ 85 وه يذلا

 هتانب لك هعم تطقسو ًاحرط قامعألا ىلإ ءادفلاب حرط دق هناطلسو هتاوق لك عم

 راشأ يذلا رمألا «نييدفملا نيراتخملا دض هتارييعتو هتاجاجتحاو هيواكشو هراكفأو

 را ا نارا يملا نا يدع انو تعرس ولا لاق“ انععوي. .لوسرلا' هيلإ

 انتوخا ىلع يكتشملا حرط دق هنال هحيسم ناطلسو هكنمو هتردقو انطإ صالخ

 ةملكبو فورخلا مدب هوبلغ مهو اليلو اراف انشإ مامأ مييلع يكتشي ناك يذلا

 افا 11 ؤرز "تول ىحب ماين اربي مو وقداهج

 ميعطتلاو يئادفلا داحتالاو يبحلا ناضتحالا اذه نم تننأ نيأف يسفن اي فين امأو

 ناطيشلاو :ناطيشلا يف .تينأ مأ كيف حيسملاو حيسملا يف تناأ ؟يوارذعلا يدّسجتلا

 نيب ةلازغو توهاللا لابج قوف زفقت ةليأو ءادفلا لالت قوف رفطت ةيبظ تناأ ؟كيف

 تاطقاسلا ميلشروأ تانب نم تنب كنا مأ نيسيدقلا رئاضحو نالزغلا ناعطق

 اهتيا اق ؟تاشحخشخملا تازماغلا تارهاعلا نويهص تانب تاوهش نم ةوهشو

 لامعأ نيتيمت حورلاب هك نكلو نيتومتسف دسحللا بسح .تشع نإ سفنلا

3 

 'نينضتحنو نيبحنو نيراتخت يذلا امف :١7( مور) نييحتسف دسحلا



 ةرذأ لكبو نابللاو رملاب ةرطعم ناخد نم ةدمعأك ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم -5

 رجاتلا

 ندعملا افإ .لئابقلاو ممألاو بوعشلا نيب نم ةراتخملا عوسي حيسملا ةسينك امه

 اميكل .افينع ايإ اباذحنا بولصملا سيطانغم ىلإ بذحنا دق يذلا درابلا يديدحلا

 اًهنإ د تق هاب اننيكاب اكلك دماج ادينح هل دعب .اميق هيغل ريض

 انيبازع انس نيالا تال انك تيشتا نقاو نطعملا روقعلاو ناضدلا نيماوغ

 يلاعأللو ةالص تاوامسلل دعصتل حايرلاب أركو فصاوعلا ىدحتت يهو قحلل

 يف تناك ناو هذه حيسملا ةسينكف .ةبيط ةايح لا ف ةحئار عيفرلا شرعلا مامأو انابرق

 12 نيش تو ةقللك نيكل ريال قدح او ةذغاقإو نحلل ادحاو ًادومع اهرهوج

 ةلطاعأ يه رحاتلا ةرذا لكبو نابللاو رملاب 0 روخبلا نم | يومي رشع ا

 ةييداقا# هد جيب هاما لإ ضرألا له تدغصض دق ىلا رشع ئثالا لسرلا

 نإو .حيسملا وه لاع لبج ىلع ةينبم ةسدقم ةنيدم اهعقاو يف ةسينكلا تناك نإ

 قالا فاورالللا سرا ءامتتأا نرهأ ءايوتكم اساسأ رشع نيثا تاذ ةنيدملا هذه تناك

 رقما الاقمار لكنا قه ةايؤلواباباي :رشع ىثإ. ةنيدملا ءذده يف ناك نإو ..رشع
 زك رسولا تاذ يه هذه ةيربلا نم ةعلاطلا ةدمعألا نذإ نوكت ال فيكف

 حورلا رانب تألم دقو ةيبهذلا ةرخبملا يه ةسينكلا تناك ءنإو ؟حيسملا عوسي انبرل

 روخبلاو ناخدلا ةدمعأ حيسملا عوسي انبر لسر نوكي الفأ .ميرم ءارذعلاك سدقلا

 يه هذه روخبلا تناك نإو ؟تايوامسلاو ءامسلا وحن ةرخبملا هذه نم ةدعاصتملا

 قع وقيم واق: قبلا ناكل فووةليؤؤلا قش لوقك مهعيمج نيسيدقلاو لسرلا تاولص
 ةالصلا ةدمعأ يه ةيروخبلا ةدمعألا هذه نوكت الفأ «"ةالصف انأ امأ" هسفن



 كلت تاقاطو روحخبلا هذه تارذ نولكشي نيدلا نيسيدقلاو نينمؤملا ةباحسل

 ؟ةدمعألا

 يل ةاطعملا ةمعنلاب ملع ذإف" هلوقب ةدمعأ لسرلا «سلوب لوسرلا يمسي اذكه لحأ

 نوكنل ةكرشلا نيم ابانربو ينوطعأ .ةدمعأ مهنا نوربتعملا انحويو افصو بروقعي

 ةسينكلا سلوب لوسرلا وعدي اذكهو .(4: ؟لغ) "ناتخالف مه امأو ممألل نحن

 هللا تيب يف فرصنت نأ بحي فيك ملعت يكلف ئطبأ تنك نإ نكلو" هلوقب امومع
 :١5(. "ق1) "هتدعاقو قحلا دومع يحلا هللا ةسينك وه يذلا

 ًاليثمت كلذو هللا ةسينك ف ادومع رشع ئثإ نولكشي لسرلا ناك نإف نآلاو

 ٍف يزكرملا دومعلا هدحو سلوب لوسرلا نوكي الفأ ءرشك- نْنإلا ليئارسإ طابسأل
 مزتلت رشع ينثإلا اهديماوعب ةيلوسرلا ةئيهلا تناك نإو ؟ممألا ةسينكل اليشمت ةسينكلا
 رخآلا لوسرلا وه سلوب لوسرلا نوكيف .عوسي حيسملاب ليئارسإ طابسأ ريشبت

 ةئيلا تناك نإو .عوسي حيسملاب ةيممألا بوعشلا ةفاك ريشبت مزتلي يذلا ساسألا

 نوكيف «يحورلا يليئارسإلا اهحانج يف ةسينكلا ناينب لمحت ديماوعك ةيلوسرلا

 زكرم نأكو «يممالا اهحانج يف ةسينكلا ناينبل لماحلا دومعلا هدحو سلوب لوسرلا

 زكترا يلا ةجردلا سفنب سلوب لوسرلا ىلع زكترا دق اذه ةسينكلا ناينب يف لقثلا

 نينمؤملاو نيراتخملا عيمج بسحي كلذ لجأ نم .رشع يثالا لسرلا ىلع اهيف

 ةرامعلا هذه يف نييقيقح ءاكرش اهلك لايجألا ربعو راغصلاو رابكلا نيسيدقلاو

 .يلرغلا يسلوبلاو يناتخلا يسرطبلا اهيحانجب ةيلوسرلا

 يضهو ءامسلا ىلإ ضرالا نم اروخنو اناححذ  .ةدمعاللا -ةلرغ .كعصت ميك ءنكلو

 ف ةمئاقلا ةئيطخلا ةيبذاج نم اهتالفناب سيلأ ؟رجاتلا ةرذا لكو نابللاو رملاب ةرطعم

 نحنا



 نم اهجورخب سيلأ ؟ءامسلا يف ةمئاقلا ةسادقلا ةيبذاج رادم يف اهوحدو ضرألا

 روحبلاك يتاذلا اهابوذب سيلأ ؟حيسملا ةيجيتارتس يف اهوخدو ناطيشلا ةيجيتارتس

 ىلإ مث نم دعاصتتو اقزو فخيل سدقلا حورلا تارمج «ةرخبملا تارمج قوف

 ؟(0- 4: ”فا) "ناميإ نم اروخبو ناخد نم ةذمعأ تاوامسلا

 ءاهتعيبط يه لاو اهتاذب ةئيطخلا ةيبذاج ؛ةوق :نم.ررحتلا عيطتست ال اذإ ةسينكلاف

 اندعو اذهو .ناطيشلا بلاغو ةئيطخلا لتاق ,.عوسي حيسمل يف كلذ عيطتست اهنكل

 ةسينكلا يف لقثلا زكرمف . عيمجلا ىلإ بذجا ضرألا نع تعفترا نإ انأو" لوقلاب

 .حيسملا عروسي يدبألا ربلا ثيح ءامسلا يف لب ةئيطخلا ثيح ضرألا يف دعي مل اذإ

 ءامسلا ىلإ ضرألا نم ةسينكلا دعصت ةيئادفلا ةيتوهاللا ةيسيطانغملا ةوقلا هذحيو

 ةسيلكلا !دوفتطر نأ ةإر وع :لفنقلا حورلا رانب رهصنت امدعب كلذو ارو و: ناخد

 ةميكلا ةنيلكاطتم ايار الكا ًاعقاؤ لج ايمختو اسدخت ةتاذ "د دح< قف ' سيل“ ةدهعأ اذكه

 بكل ويظما حالو ةيدحج اع خويا هتيكلا تناك دإو كلذلو ءابلقو ًاحور

 عقاولا كاذ .روظنم ريغ ماع ف باجحلا ءارو اميف 0 ايحخ هتاذ تقولا يف

 ام اوبلطاف حيسملا عم متمق نإ" هلوقب سلوب لوسرلا هيلإ اعد يذلا ديحمبا يحورلا

 دق مكنأل ضرألا ىلع امءال قوف امم اومتها .هللا نيمي نع سلاج حيسملا ثيح قوف

 نورهظت ذئنيحف انتايح حيسملا رهظا ىم .هللا يف حيسملا عم ةرتتسم مكتايحو متم

 .(4_ :١ "وكر "دحملا يف هعم ًاضيأ متنا

 ّْ ناللا حيسملا ناك املو .ةايحو احور حيسملا عم اذكه ةطبت رم ةسنكلا تناك امل اذإ

 امك ةمئاق ءامسلا ف كلذب يهف ءاناطلسو اكلم ةمظعلا نيمب نع ءامسلا يف مئاق

 برلا وه اصلخم رظتنن اهنم ىلاو تايوامسلا يف يه نحن دتريس نإف"' بوتكم وه



 ةيوامسلا اقايوغسمو ضرألا ىلع ةسينكلا ءاقب امو :5١(. ؛يف) حيسملا عوسي

 ىح .ةططخم هتوكلم ملاعملو ةرشبم هليمبإلو ةريفس حيسملل اهيف نوكتل الإ .هذه
 ام ناعرس ءاهقاوبأ ءامسلا تقلطاو رفصلا ةعاس تقدو اهتلاسر تلمكأ ام اذإ

 رن ييحف حرر 1 تاعدلاو رجلا نع ةديساك "رز ءامسلا لإ كلت

 نال" ًالئاق سلوب لوسرلا راشأ اذه لماكلا ةسينكلا دوءص ىلاو ا يد

 0 عاملا 0 ]2 بق ويِش هللا ق دن

 ٠ و _
 ةكئالم سيئر توصب .فاتهك هسفن برلا

 يف مهعم اعيمج فطخنس نيقابلا ءايحألا نحن مث الوا نوموقيس حيسملا يف تاوماآلاو

 :١71١5(. ؛ست١١) ءاوهلا يف برلا ةاقالل بحسلا

 ؟قناخاو جعزم رصنع هتاذ يف ناحدلاو ناحد نم ةدمعأب ةسينكلا هّبشُت اذال نكلو

 احاورأ ءوجللا يف ةرئاطلا ةريرشلا حاورألل اقناخ اناخد ةسينكلا تسيلأ ؟ال مو

 رمألا «ةيرشب مأ تناك ةيكئالم ةحلاصلا حاورألل روخب دومع يه تسيلأ .اراكفأو

 نوصلخي نيذلا يف ةيكذلا حيسملا ةحئار نحن" هلوقب سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا

 نآلا اماو ."تومل توم ةحئار كئلوألو ةايحل ةايح ةحئار ءالؤمل .نوكلهي نيذلاو

 رملاب ةرطعم يهو روخب نم ةدمعأ ءامسلا ىلإ ةيربلا نم ةسينكلا دعصت فيك

 اهحسمو ةئيطخلا نع حيسملا عم اًقومو اهتيدومعم. سيلأ ؟رحاتلا ةرذا لكبو نابللاو

 حورلاب اهديدحتو اذه يناثلا اهداليع سيلا ؟سدقلا حورلا نوريم ءرطعملا نوريملاب

 اهعضوو هبيلص تارمجو حيسملا مالآ ران يف اهقارتحاب سيلأ ؟اهسيدقتو سدقلا

 اذكه ؟قاذلا قارتحالاو راهصنالاو نابوذلا ثيح «ةرخبملا تارمح قوف روخبك

 الإ :هئادف ةدمعأ روخم .دعاضتتو ةيكذلا هبحئار حوفتو هلامح رهظي م 25 حيسملا

 ليفكلا وه اذهي يلمعلا ةسينكلا كارتشاف .مالآلاب هبلق نابوذو بيلصلا قوف هتوم

 ال ءافشانو اسباي اروخب ةسينكلا ىقبتسف الإو .ةرطعم ةدمعأ ةيربلا نم اهدعاصتب

 اندلع



 اهيف ييرافكلا جيتتلل توم ةجئار ةسيكلا نلعأ رمل يف ..ًاروطع الو اهيف ةدميأ
 حيسملا توهال ةحئار ةسينكلا نلعت نابللا فو .اعازتنا اهنع ةئيطنخلا ةرارم عازتناو

 هلإلا صالخ ىلع للدت اًهِإف رجاتلا ةرذأ يف امأو .اهنع ةئيطخلا ةناتن ريخبتو اهيف

 نم امتاحيقتو اهحورجلا هئافشو ادسجو ًاسفنو ًاحور اهتايحل حيسملا عوسي دسحجتملا

 هسدق حور نارينو حيسملا ءادف تاقاطب اذكهو .مثإلا تامكلو ةئيطخلا تابرض

 نابللاو رملاب ةرطعم يهو ناحد ةدمعأك ةيربلا نم هذه نيسيدقلا ةسينك دعصت

 كالم ءاجو" ًالئاق هايؤر يف انحوي لوسرلا هيلإ راشأ يذلا عقاولا كاذ رجاتلا ةرذابو

 عم همدقي يكل اريثك اروخب يطعأو بهذ نم ةرخبم هعمو حبذملا دنع فقوو رخآ

 ناخد دعصف شرعلا مامأ يذلا بهذلا حبذم ىلع مهعيمج نيسيدقلا تاولص

 .(7_4: مهؤر) "هللا مامأ كالملا دي نم نيس.دقلا تاولص عم روخبلا

 حورلاب تألتما دقو ًالصأ هذه ةيبهذلا ةرخبملا يه ميرم ءارذعلا تناك نإف نآلاو

 ةسينك نوكت الفأ .ةيكذلا حيسملا ةحئار داليملو دسجتلاب اهنم تحافو سدقلا

 حورلاب ىرخألا يه تألتما دقو اهنيع ةيبهذلا ةرخبملا يه ًاضيأ نيسيدقلاو لسرلا

 ؟ةدمعأ عيفرلا برلا شرع ىلإ اهتايحو اهتاولص روخب تدعصو نيسمخلا موي سدقلا

 .اهعطق نيب لمح ىلا يناعملا لجأ امو مويلا ةيسقطلا ةسينكلا ةرخبم لمجأ ام الأ

 ةروظنملا اهيتهجاوب ةسينكلا ىلاو ميرم ءارذعلا ىلإ قالطإلا هجو ىلعو ريشت يهف

 لح دقو سدقلا حورلا ران ىلإ ريشتف اهيف رانلا امأو .ءاوس دح ىلع ةروظنملا ريغو

 درطت يلا ةيكذلا حيسملا ةحئار ىلإ ريشي اهنع دعاصتملا روخبلاو ًالولح اهئاشحأ ف
 ىلإ اضيأ ريشتو ءاقاشنتسا قحلاو حورلاب هنوقشنتسي .ريذلا نع ةئيطنخلا ةناتن

 دعصت نيسيدقلا ف سدقلا حورلا تاولص اهفوكلو 0 نيسيدقلا .تاولص



 مامأ باجحلا ءارو ام ىلإ لخدتو فيثكلا ءاطغلا قرتخت يهو ناخد نم ةدمعأك

 يف ةعبرألا ليحانزلا امئيب .ةيئادفلا تاقاطلاو ةيعافشلا تاولصلاب ةلّمحم يهو شرعلا

 ناكرأ ةعبرأك كلذو ءانحويو اقولو سقرمو م ةعبرألا نيريشبلا ىلإ ريشت ةرخبملا

 نيذلاو رشع ىثالا لسرلا ىلإ ريشت رشع يبثالا سارجألا نأ نيح يف .ةسينكلا يف

 : ١٠ور)"مقاملك ةنوكسملا صاقأ ىلاو مقوص جرخ ضرألا لك ىلإ" سارجألاك
 ١8(.

 ىلع رانلاب ةبهتلمو يحورلا ديعصلا ىلع ةيبهذ ةرخبم يه مويلا ةسينكلا له نكلو

 ادسكأت ملاعلا حورب تدسكأت دق صاصر نم ةرخبم مويلا اهنأ مأ ؟يليحنإلا ديعصلا

 «سدقلا حرلا ران نم ةئلتمم مويلا ةسينك له ؟اظفح بيهر.ا مويلا ةنونيدل تظفحو

 ءاضقلل بادانويو وهنأ ران ةبيرغلا رانلا نم ةئلتمن اهفأ مأ نيسيدقلاو ءارذعلا ران

 ليجانز ىلع موقت امنأ مأ «ةعبرأ هيليحنأ ناكرأ ىلع مويلا ةسينكلا موقتأ ؟كالهلاو
 سارجأ له ؟ةيسدوريملاو ةيقودصلاو ةيسومانلاو ةيسيرفلا يهو ةعبرألا ملاعلا

 ظقيتسيل ليحنإلاب هلك ملاعلا عماسم عرقت اقح ةيلوسر سارجأ يه مويلا ةسيئكلا

 ؟بونذلاو اياطخلاب اتاومأ سانلا عرصت لب بولقلا نم مالسلاو سوفنلا نم ةحارلا
 اهحورب لب اهناقدصو اهماوصأو اًتاولصب روخب دومع يه مويلا ةسينكلا له

 اهتينانأب قناخ ناخد بحس اهأ مأ ؟اهاكيو اهئاجرو اهتبحمبو اهدسجو اهسفنو

 له ؟اقايناملعو اقايدسجب ءاهبلصتو اهدومجب ءاهخماشتو اهئايربكب ءاهعامطأو

 نابلو ءادفلا رمي ةرطعم نيسيدقلا ءابآلا ةسينكو ميرم ءارذعلا ريظن مويلا ةسينكلا

 ةوهشلاب تحستا دق اهأ مأ ,ءىصقتست الو دعت ال ىلا صالخلا ةرذأو توهاللا



 كيتاه ىلاو ةيصاصرلا ةسينكلا اهتّيأ ةيبهذلا ةيلوسرلا ةيوارذعلا ةرخبملا كيتاه ىلإف

 اهّنيأ ةدّحوملا ةعبرألا ليحانزلا ىلاو ةئفطنملا ةرخبملا اهتيأ قوف نم ةطباهملا رانلا

 تألم دق ىلا ةسينكلا اهتيأ ةيفاصلا ةيلوسرلا سارجألا كيتاه ىلاو ةرثعبملا ةسينكلا

 ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم" كلبق نم كُمُأ نع ليق امك قلدع لاقي كاذاو «ةئيطخلاب

 . رجاتلا ةرذأ لكبو نابللاو رطب ةرطعم ناخد ل ةدسغأك

 دومع كمالكو سدقلا حورلا رانب ةأبعم ةرخبم كبلق نكيلف هللا ناسنإ اي تنأ امأ

 كناسلو ةعبرألا ليحانزلاب ةلصّتم ةقلح كلقعو تاولصلاو ةزاركلاب رطعم روخب

 ىهو نامعإلاو ةبوتلاب ةئيطخلا ةيرب نم ةدعاص كتايحو ةاينا ةراشبب خراص سرج

 .نمحرلا حيسملا ءادف توهالب نابللاو رملاب ةرطعم

 ليئارسإ ةربابج نم ارابج نوتس هلوح ناميلس تنحت اذوه -

 لوه نم هذخف ىلع هفيس لجر لك برحلا نوملعتمو افويس نوضباق مهلك -8
 ليللا

 كاد وهو ليئارسإ ةربابج نم ارابج نيتسب طاح اذكه ناميلس كلملا تخت ناك نإ
 وه" نم .شرعو :تخت نوطيخي نيذلا ةربابحلا ددع مك ىرت .تئاملا لئازلا كلملا

 ناك نإو ؟دوجولاو ةايحلا كلم .حيسملا عوسي ناميلس هلا لب «ناميلس نم مظعأ

 حيسملا تخن نوطيحي نيذلا سارحلا نإف .ليئارسإ ب نم مه ناميلس تخت سارح

 مهآر نيذلا ةقلامعلا نيراتخملاو راهطألا نيسيدقلاو ةكئالملا نم مه هشرعو

 ةكئالم توص تعمسو ترظنو" مهيف لوقي بتكف شرعلا لوح انحوي سيدقلا
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 فولأو تاوبر تاوبر مهددع ناكو خويشلاو تاناويحلاو شرعلا لوح نيريثك

 :١١(. هؤر) فولأ

 نويكئالم مهف حيسملا تخت سارح امأ .نويليئارسإ سارح ناميلس تخت سارح اذإ

 فيعض كلم ةسارحل اوعضو دق ةاطخو نوتئام ءافعض ناميلس سارح .نوسيدقو

 اوعضو دق «نورربتمو راربأ ءايحأو ءايوقأ حيسملا تخت سارح امأ .تيم ئطاخو

 هشرع سارحو حيسملا تخت مادخ لجأ .يوقو يحو سودق كلم ةمدخو ةسارحل

 ١٠١ :١ زح) حيسملا بصتني ثيح ةبكرملا يف لايقزح يبنلا مهآر نيذلا ميبوركلا مه

 :١ 5شا) حيسملا ديسلا سلجي ثيح ءايعشا يببلا مهار خودلا ميفارسلا مهو (8

 ملكت نيذلا ةكئالملا ءاسؤرو ةكئالملاو تاوقلاو نيطالسلاو تادايسلا مهو (0

 تاوامسلا يف ام .لكلا قلخ دق حيسملا يأ هيف هنإف" هلوقب سلوب لوسرلا مهنع

 مأ تاساير مأ تاداس مأ اكرر ناك كار نر ل اهو ربة بطر ىلع امو

 لسرو ءايبنأ نم ةسينكلا خويش مهو ( ١وك) "”قلح -ق هلو هب لكلا .نيطالس

 ىلاو ضالخلا لبج ىلإ متيتأ دق لب" اضيأ سلوب لوسرلا لوقك نيراتخم نيسيدقو

 راكبأ ةسينكو ةكئالم لفحم مه «تاوبر ىلاو ةيوامسلا ميلشروأ يحلا هللا ةنيدم

 لاو .نيلمكف: راربأ حاورأ ىلاو .عيمجلا نايد هللا ىلاو .تاوامسلا ىف نيبوتكم

 بع) .ليباه نم لضفا ملكتي شر مد ىلاو .حيسملا عوسي ديدحلا دهعلا طيسو

 نيبو هشرعو حيسملا تخت نيب زيمب سلوب لوسرلا حار كلذل 5 7١_55(.

 رهد ىلإ هللا اي كيسرك لوقيف نبالا نع اماو" هلوقب نيلئازلا رشبلا كولملا شورع

 كلذ لجا نم «مثإلا تضغباو ربلا تببحأ .ككلم بيضق ةماقتسا بيضق .روهدلا

 ءدبلا يف بر اي تنأو .كئاكرش نم رثكا جاهتبالا تيزب كهلإ هللا كحسم

 اهلكو .ىقبت تنأ نكلو ديبت يه «كيدي لمع يه تارامسلاو ضرألا تسسأ



 /: ١بع) ".ئفت نل كوئسو تنأ تنأ نكلو .ريغتتف اهيوطت ءادركو ىلبت بوثك

 ةكئالملا تاماقم نيبو هتختو حيسملا شرع نيب سلوب لوسرلا نراقي ذإو -١١(.

 .هتردق ةملكب ءايشألا لك لماحو هرهوج مسرو هدحب ءامب وهو يذلا" لوقيف

 مظعا ارئاص يلاعألا يف ةمظعلا نيمي نع سلج اناياطخل ١ يهطت هسفنل عنص امدعب

 تنأ .طق لاق ةكئالملا نم نمل هنال .مهنم لضفا اما كازو. ام رادقمت. ةكئالملا نم

 لخدا ىم ًاضيأو .انبا يل نوكي وهو أبأ هل نوكأ انأ اضيأو .كتدلو مويلا انأو يتبا

 عناصلا لوقي ةكئالملا نعو .هللا ةكئالم لك هل دجستل لوقي ملاعلا ىلإ ركبلا
 ٌيتت يعكر سلتا "لق لاف: ةكتالأملا نم نمل مث .رآن بيل ةمادخو حاير هنكئالم

 لحال ةمدخلل ةلسرمو ةمداح احاوزأ مهعيمج سيلأ كتل و كئادعأ عضأ

 ١(. 57: ١بع) "صالنخلا اوثري نأ نيديتعلا

 شورع نم مظعاو ضرألا كولم رئاسو ناميلس شرع نم عفرا حيسملا شرع اذإ
 امك ملاعلا اذه نم تسيل هتكلمم نوكلو بابرألا برو كولملا كلم هنال «ةكئالملا

 تناك ول .ملاعلا اذه نم تسيل يكلم" لاق ثيح سطاليب يلاولا ىلإ حيسملا حرص

 نكلو .دوهيلا ىلإ ملسا ال يكل يع نودهاجي يمادخ ناكل ملاعلا اذه نم يكلم

 سرطبل كلذك حرص دق امكو .(57: 8١وي) "ملاعلا اذه نم ىكلمم تسيل نآلا

 رشع:ينثا نم رثكا يل مدقيف ىبأ ىلإ :بلطا نأ نآلا عيطتسأ ال نأ نظت ا" الئاق

 عما 3 ةيم) ”"ةكئالملا» نم اشيح

 ريمازملا رفس لومقك ران بيهل همادخو اكبايز هسارح حيسملا لعج اذكه لحأ

 نوسيدقو رايخنأ لسرو راهطأ خ ويش اضيأ ةليلحلا ةمدخلا هذه يف كراشيو

 امأو ةزجع: دانسإو هفعض ةيامحل ارابج نيتس هل راتخا كاذ ناميلس كلملاف.راربأ

 ارا



 الو.:ةةصحخش قف نحط ةلعل ال هشرعل ابارح هل :راعخاق حيشملا ءاتفاللبو انناميام

 هلم ةبحمو هتكئالم هنم ًافطلت لب ئش لك ىلع رداقلا هنال كلم ىلع افوخ

 له الإو .ثاريملاو كلملا هديبع هكراشي نأ راتخا هرهوج يف ةبحم هنوكلو هيسيدقل

 ؟ةتتالوح .تاتئاكلا كللم فاي

 شرعو .حيسملا تحت ,نيفدهتسا ءامسلا يف ةيلاطيش :ةرماؤم.اموي .تثانح دق“ لحأ

 كلت تأفطنا ؛حيسملا عوسي قحلا سودقلا ةخفنبو نيع ةفرطبو اهنكلو هتوهال

 هلوقب ايؤرلا رفس اهيلإ راشأ يلا ةرماؤملا كلت .ايدبأ ءافطنا ءامسلا يف ةرماؤمل
 نينتلا براحو .نينتلا اوبراح هتكئالمو ليئاخيم ءامسلا يف برح تثدحو'

 ميظعلا نينتلا حرطف .ءامسلا يف كلذ دعب مفاكم دحوي ملف اووقي حلو .هتكئالمو

 ضرألا ىلإ حرط «هلك ملاعلا لضي يذلا ناطيشلاو سبلبا وعدملا ةميدقلا ةيحلا

 شرع نم لينلا يف ناطيشلا قفخأ ذأو .(3_ا :١؟ؤر) "هتكئالم هعم تحرطو

 رمألا .ضرألا ىلع هبيلص تخنو هصالخ شرع فدهتسي حار ءامسلا يف حيسملا

 لزن سيلبإ نال رحبلاو ضرألا بكاسل ليو" هلوقب ايؤرلا رفس هيلإ حول دق يذلا
 هتوق مغر نكلو :١57(. ١+ؤر) "ًاليلق 5 هل نأ املاع ميظع بضغ هبو مكيلإ

 دق ثيح ,مهمادقأ تحن 52000 انغإ يسيدق ءامأ 56 لازيال هذه ةريرشلا

 :١١(. ١؟ؤر) توملا ىح مقايح اوبحي ملو مقداهش ةملكبو فورخلا مدب هوبلغ

 توفت نيأ لب .هتكئالمو همادخب حيسملا تخت نم هسارحب ناميلس تخت اذإ نيأف

 ب 60 - ١ سا 5 . 7
 دق امح ! هيسسيلف مادخو حيسملا بيلص تخت نم مهش ويح- سارحو ضرألا كرلب

 يدي لامي تخت علبيسو ءادفلاو ةبحما تخت «يبشخلا حيسملا تخت علتبا ها دريدا نايم تف ادفلا ٠» ةحلا تغن ف 26 :

 سارح ناك امكو .نيفارعلاو ةرحسلا تايح ةيساحنلا وس وه ةيح تعلتبا اه
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 لوه نم برحلا نوملعتمو افويس نوضباق مهلكو قحو ةوق ةربابج ناميلس تخت

 حورلا فويس نوضباق مهلكو ةيحور ةوق ةربابج حيسملا تخت سارح اذكه .ليللا

 نوضبقي ناميلس سارح .ةئيطخلاو رشلا لوه نم ناطيشلا دض برحلا نوملعتمو
 ليحبإلا فويس نوضبقيف حيسملا سارح امأ «نيرخآلا نمانلا اولتقيل مهيديأب فويسلا

 نيب قرفلا مظعأ اهب دالأ نيرخالل ةدبعتسملا نيطايشلاو اياطنخلا اولتقيل مهيديأب

 يف ةيناسنإلا ةيبدألا ةيحورلا برحلا نيبو ناميلس تخت ,سارح يف ةيداملا برحلا

 نباو ناسنإلا دض ةيتاذ ضارغأل ناطيشلا اهريثي ةيداملا برهلا .حيسملا تخت سارح

 برحلا .هراكفأ تانبو ناطيشلا دض حيسملا اهريثيف ةيحورلا برحلا امأ .ناسنإلا

 .تاليولاو ضارمألاو تاعاجملاب اهؤلمتو ضرألا نم ةداعسلاو مالسلا عزتنت ةيداملا

 تارسملل ةنج اههَوحتو ضرألا نم ءاقشلاو ةئيطخلا عزتنتف :ةيحورلا برحلا امأ

 ىرخأب ةمأ مكحتو رخآل بعش دابعتسا فدهتست ةيداملا برحلا .ةايحلل سودرفو
 رين نم بعش ررحت فدهتستف ةيحورلا برحلا امأ .قح ةوقل ةملاظ ةوق عالتباو

 لزانتو لطابلا ةوقل قحلا ةوق عالتباو رخآل كلم ةبحمو ةمأ عم ةمأ فطاعتو بعش
 ةايحلا شرع ىلع وه نمو قحلا كلملا كاذ ىلإ ةيت ةيتاذلا مقاهيلأت نع ءامظعلاو كولملا

 امكو ةيبدألا ةحلسألاو ةيحورلا برحلا يف معن .عجطضم ةبحملا تخت قوفو سلاح

 مهفويس نوعبطيف نيريثك بوعشل فصنيو ممألا نيب يضقي" حيسملا ليحبإ ف يه
 اميف كن” 0 اعل .افيس ةمأ ىلع ةمأ عفرت ال لجان نيحامرو. اككس

 نم جراخلا بيضقلاو يبشخلا تحختلا قوف سلاجلا حيسملا نال" .(5 :35شأ) "دعب

 برضيو ضرألا يسئابل فاصنإلاب مكحيو نيكاسملل لد.لاب يضقي .ءيسي عذج

 ةنامألاو .هينتم ةقطنم ربلا نوكيو .هيتفش ةخفنب قفانملا تيمبو همف بيضقب ضرألا

 لجعلاو .يدجلا عم رمنلا ضبريو .فورخلا عم بئذلا نكسيف .هيوقح .ةقطنم

 امهدالوأ ضبرت .نايعرت ةبدلاو ةرقبلاو .اهقوسي ريغص يبصو اعم نمسملا لبشلاو

 ارنب



 هلي ييعللا كلو .لصلا برس لح عيضرلا ابعليو .ًانبت لثكأي رقبلاك دسألاو

 ضرألا نال .ءيسدق لبج لك يف نودسفي الو نؤوسي ال .ناوعفالا رحح ىلع

 ىسي لصا نأ مويلا كلذ يف .نوكيو .رحبلا هايملا يطغت ام” برلا ةفرعم نم ئىلتمت

 :١- ١١شا) 20000 ممألا بلطت هايإ بوعشلل ةيار مئاقلا (حيسملا)

 ٠١(.

 1 نوفك سايسألا لتاقلاو لوألا يومدلا براحملا ناطيشلا ا ام اذإ كلذل

 نركرف حن ..هيق نيل نال قلل قي دعي لو هدبلا نم ,سانلل "لاك ناك كاد"

 ضقنيل ءاج هنأل ,ناطيشلل ساسألا لتاقلاو لوألا يحررلا براحملا وه حيسملا

 رشلاب اهتلمجب ةيناسنإلا لتقل ةيزكرملا ةوقلا ناطيشلا ناك ام اذإو .سيلبإ لامعأ

 نم اهلك ناسنإلا ةايحل ةضاعلا ةيركرلل ةوقلا وه عوسي حيسملاف .ةئيطخلا ةينانأو

 هريغ دحأب سيل هنال" سرطب لوسرلا لوك ةيزكرملا ةريرشلا ةوقلا كيتاه

 ",ضلخغ نأ يغبني هب سانلا نيب يطعأ دق ءامسلا تحت رخآ مسا سيل هنال .صالخلا

 الو لهجت لازت ال ةعاسلا يح ةيرشبلا نأ 5 سوما .:ره نكلو نيالا ؟عأ)

 تحار اذه اهلهج يفو .اهصلخم وه حيسملاو اهلتاق وه نائديشلا نأ فرعت نأ ديرت

 هبلصتو حيسملل ركنتتو ايازرلاو ملاظملاو روجفلاب ءاياطخلاو رورشلاب ناطيشلل دبعتت

 لظت «ناطيشللو حيسملل صيخشت ال ثيحو .ةواسقلاب ةثلاثو ةيناث 5

 ةحوبذم ةرحتنم كلت ةقيمعلا اًكواقش يفو هذه ةليقثلا اهتيدوبع يف ةيناسنإلا

 يذلا عيرملا ريصملا اذه .اهضارمأ تابوركيمو اهلامعأ رحانخو اهراكفأ نيكاكسب

 رجحلا عضو دق ثيح .ةياهنلا ىلاو ءدبلا ال يب داطيشلا هلجا نم ىعسي

 هتوحا حبدل كانافيا" كيب“ فيلا عضوو 11 ليباه هيخخأ لتقل نيئاق دي يف

 لاجر دي يف ةراجح عصوو .ناطلسو ةسائر ف اعمط دحاو رجح ىلع نيعبسلا

 حور ععضوو .مورك ف اعمط سنئابلا يليعرزيلا توبان مح-رل ملاظلا كلملا .باخأ
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 ةريرش ةرحاشم عضوو .هفالتإو مهيخأ عيبل فسوي ةوحخا بولق يف دسحلاو ةريغلا
 .ةسائثرو تونهك ف اعمط برلا دبع ىسوم دض ماريباو ناثادو حروق بولق يف

 يديأ ىلع حيسملا عوسي ةيصخش ف اكاوشأو ابارحو اريماسم عضوو قد لب

 لظيسو لازي الو .ًاثيبخ ًايناطيش احورو اريرم ادسحو ًائيفد ًادقح دوهيلا ةنهك
 حيسملا لازي الو .".سانلل الاتق ءدبلا نم ناك هنال" اذكه سانلا لتقي ناطيشلا

 صلخيو ناطيشلا «لوألا ناسنإلا ودع هئادف ءامدبو هبح بيلصب لتقي لظيسو

 هشرع قوف سولجلل هتمايقو يمادلا يبشخلا هتنن قوف هتوم كلذو .اذكه هنم سانلا

 اصيخشت ناطيشلاو حيسملا نم لك خشي هدحو هللا ليحنإ يف اقح .يوامسلا

 لطاب ناطيشلا .ةملظلا هذه فشكل رون حيسملاو ةملظ ناطيشلا .ًاقيقدو ًاقيمع
 حيسملاو ةدرحملا نيعلاب ىري ال بوركم ناطيشلاو .لطابلا اذه ةيرعتل قح حيسملاو

 يف ادسجو احور ناسنإلل لتاق حور ناطيشلا .بوركملا اذه ةيؤرل بوكس وركيم

 .ءارعلا يف ًادسجو احور ناسنإلل صلخمو ناطيشلل لتاق حور حيسملاو ءافخلا

 ارجضت سدقملا حيسملا ليحنإ نم رحضتي ناطيشلا ءودعلا اذه انيأرام اذإ بجع الف

 هناطلسل 0 كلذ يف نأل ,مادقألا تخ ةرريسكلاو ناسنإلا نع هداعبإل ىعسيو

 هنع ثدحت دق يذلا رمألا .كالحلا يف سانلا ىلع ءاقبإو توملا ناطلس وه يذلا

 ,نيكلاهلا يف موتكم وه هنإف ًاموتكم انليحنإ ناك نإ نكلو" هلوقب سلوب لوسرلا
 ليحبإ ةرانإ مهل ءيضت الئل نينمؤملا ريغ ناهذأ ىمعأ دق رهدلا اذه هلإ مهيف يذلا

  ىوس رهدلا اذه هلإ امو .(4_*”: ؛وك'") "هللا ةروص وه يذلا ,حيسملا دحب

 كلذ لجا نم .مهضارمأو مهتابوركمم مهكالحل ةيصعملا ءانبأ يف لمعي يذلا ناطيشلا

 نييردجلا ةروك يف هيتي نأ اذكه ريرشلا يف عضو دقو ماعلا انيأر ام اذإ بجعن ال

 لب «تايقالخألا لسالس عطقيو مثإلا ةراجحب هتايح حرحيو ربلا بايث قزم انونحب
 فيكف .هنيطايش نوئيجلب يلعلا يسيدقو ضرألا ءالقع نب قيرطلا يرباع بعريو
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 هرب ةوقو هتوهال ناطلسب هنيطايش جرخيل عوسي حيسملا ىلإ اذه ملاعلا جاتحي ال اذإ
 ؟ًالقاعو اسلاجو اسبال حيسملا يمدق ئطوم دنع مث نم سلجي يكلو هبح ةقاطو

 طي ناطيشلل ةدسار ناجركرم .ناترق .قؤلطالا هيو ىلعو..ةرحرولا اذه قا اذإ

 نويلعحي مييدلاب انريس نرضيات' مهلكو .تايوامسلا يق" ةيحورلا رشلا داع

 شورعلاو ةكئالملا هطيخ عوسي حيسملل ني حخأ ةوقو .سانلا كالشغ برحلا

 نوراتخم لسرو نويدفم خويشو :١5( ١ولوك) نيطالسو تاسائرلاو تادايسلاو

 مهيديأب نولمحي مهلكو نويوامح نونمؤمو نوللكم ءادهشو نونيعم نوسيدقو

 لاتقو ةيحورلا برحلا ىلع نوبردتم مهو .عوسي ليحنإو هللا ةملك فيس
 ةتادكتو ناظيشلا: كض اسورض ايرحن اهوراثأ دق ءانمألا ,ىنارتلا عال ويف .,نيظايشلا

 اشرع هل اوماقأو اتخت حيسملل ملاعلا يف اوبصن لب ؛هتاوهشو دسجلاو هملاظمو ملاعلاو

 مهئامدو مهعومدب لب نيرخآلا لتقو بارحلاو فيسلاب سبا كلذو اتوكلم هل اونبو
 ةيحورلا برحلا هذه تضتقا كلذ لجا نم .مهاقرو مهمجامح عطقو مهداهشتساو

 ايليحنإ 25 احلاص حيسملل ادي «ثالث تاهبج يف نوكت نأ ناطيشلا دض

 يلا ةئبعتلا هذه ,حيحص يوامس طيطخت عم ةزكرم سدقلا حورلاب ةيوقتو الماك

 .هتوق ةدش ٍفو برلا يف اووقت يوما اي اريخأ" هلوقب سلوب لوسرلا اهيلإ راشأ
 انتعراصم ناف .سيلبإ دئاكم دض اوتبثت نأ اوردقت يكل لماكلا هللا حالس اوسبلا

 اذه ةملظ ىلع ماعلا ةالو عم «نيطالسلا عم .ءاس ٌؤرلا عم لب مدو محل عم تسب

 هللا ح الس اولمحا كلذ لجلا نم .تناوامدسلا ف ةيح ورلا ديثللا ةانيعأ عم ىرهدلا

 نأ ءيش لك اوممتت نأ دعبو .ريرشلا مويلا يف اومواقت نأ اوردقت يكل لماكلا

 نأ نوردقت هب يذلا ربلا عرد نيسبال .قحلاب مكئاقحا نيقطنمم اوتبئاف .اوتبثت

 وه يذلا حورلا فيسو صالخلا ةذوحخ اوذخو .ةبهتلملا ريرشلا ماهس عيمج اوئفطت

 .(1 1-10. 5فا) "هللا ةملك
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 هسارح ةيعونو بولصملا عوسي تخت ةيهام ضرعلا اذه نلعي اذإ سلوب لوسرلاف

 ةيلوسرلا عئاقولا هذه لجا .هتارونو هتاللاتق نيدايمو هب ورح“ ةعيبطو هتحلسأ ةيوهو

 ىلع تماقأو اكد اهتكدف هلكايهو ناطيشلا لقاعم وحن نيسيدقلا تاعطق تكرحت

 ةشطعتملا ةسرشلا بائذلا ةرجوأ تمحتقاو .احباذم سودقلا حيسمللو عماوص

 نيملاظلا ةرطابألا هجو يف تحرصو .نالمحلل رئاظح حيسملل اهتلوحف ءامدلل

 نوصح مده ىلع هللاب ةرداق انتبراحم ةحلسأ نإ" الئاق بتكي سلوب لوسرلا حار

 لجا 0 كلذو ”مكتعاط تلمك م هللا ةفرعم دض عفتري ركف لك نيرساتسمو

 نايمعللو قالطإلاب نيروساملل' ةادانملاو تولقلا يرسكنم ءافشو نيكاسملا ريشبت

 .ةمايقلاب تاومأللو رصبلاب

 حو ةيناسنإلا تالاحما ف ناطيشلاو حيسملا نيب ةمئاق برحلا هذه ىحر ىقبتسو

 ( حيسملا ا وسي ءامسلا نم ميركلا 6-5 رجحلا كلذ ةيناث قلطني امنيح .ةعاسلا مايق

 عطقيلو تايلج سار يف دؤاد رجح امبدق زرغنا امك ناطيشلا سأر ٍق سرغنيل

 فا :يدلا نينثلا ماتقيو "ةيوحتملا ةيحلا ناثيول لتقيو -ةسأر ..ديدشلا ميظعلا هفيسب

 البحر)اش/7١ :١(.

 هور اقلب ةيواتيو ير عقلاخم 1كم“ ةكئاوتخل اقح> ةسيئكلا لكشتأ نآلا امأو

 ىلع موقت مويلا ةسينكلا ةسارح له ىرت ؟نورقهقتم حوسملا نيدايم ف دونجو

 ندم



 ةسارحلا نأ مأ ؛ملاعلا يف داسفلاو ةئيطنخلا ةدراطمو ضرألا ىلع هللا توكلم تيبثت

 ىقبيلو تاومألا نيب نم موقي ال يكل حيسملا ربقل نامورلا دونج ةسارح هبشت مويلا
 ؟روبقلا نيب هئادف ليخإب

 سارحلا عيمج اي ءابجنلا ءادهشلاو ءامركلا لسرلاو ءانمألا سارحلا كتلوأ ىلإف
 تحختلا كاذ ىلاو .نييدسجلا ءابالا عيمج اي نيدهاحما ءابآلا كفلوأ لإ ]ب .نييكانلا

 اك سا 00

 كنا مأ ,عوسي حيسملل حلاص يدنجك تاقشملا لمتحتأ بيبحلا نهاكلا اهيأ يل لق

 نأ ضع اجد ؟ساميدك ملاعلل كتبحم ببسب بيلضلا . .تاقشم. .ايهع هه ينرهتت

 ةليخنإ فيببتلاو حيسملا تخت ةسارح وهأ ؟ةيتونهكلا ةمدخلا نم لوألا كفده نوكي

 عابشإو كتاذ تيبثت هنا مأ ؛هتوحا صالخو هبيلص لمحو هتوكلم ئدابم رشنو
 حبذمو ةسينكلا لحاد هللا حبذم مدختأ ؟كتماعز زيكرتو كعماطم قيقحتو كتاّرسم

 ةسينكلا لخاد ضيبلا بايثلا يدترتا ؟اهجراخ يدسجلا نوجادلاو يملاعلا لعبلا

 ةيلقعلاب و سداقملا لحاد ةليمحلا ةفيظنلا ةمامعلاب ممعتتأ ؟اهججراخن دوسلا بايثلاو

 ةئيطخلا ةقطنمو ةسينكلا لخاد ربلا ةقطنم هبشب ةطتملا ) سئانكلا جراخ ةلطابلا

 ةيربحلا ةلدبلاب ىطغتتأ :١-١١(9 ١را) اهجراحخ تارفلا رمث دنع تدسف دقو

 ؟اهجراخ ةيملاعلا ةلدبلاب و دباعملا لحخاد

 8 1 ١ 5 1 7 1 0 ع 00ا ع

 حبذم مداخو حيسملا تخت سارح نيب سراح كنأب ملعت تسلأ .زيزعلا نهاكلا اهيأ

 ال تنك نإف .هليحنإ قحل ريفسو هتوكلم ئدابم بيقرو هتودال رارسأ نهاك و هبيلص

 داهجلا دهاجتو ليللا لوه نم كليحنإ فيس لتستو ةديح- ةسارح تختل تلا سرحت

 1 .ان.- ِ ١ 5 - . 22ه
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 ريرص متي تاملظلا كيتاه يفو كؤاكب نوكي كانه ءاقح نيئارملا عم دي مصن لعجيو

 .كنائسأ

 نانبل بشخ نم اتخت هسفنل لمع ناميلس كلملا -4

 تحب يدام هكلم «ةدودحم ةرتفلو ىَّمسُم لجألو طقف ليئارسإ كلم «ناميلس كلملا

 كلم دقف دسحلا بسح ناميلس لسن نم يذلا حيسملا كلملا امأ .كولملا لك نأش

 الوكلإ ديألاو رهدلا ىلإ لب. ىّمسُم لجأل ال .اعم ممألا زك ىلعو ليئارسإ ىلع

 دال اكنلط ناك نامتلس- كذكا ! ىهعتيةنألا ايدموتم هناطلنمو ضرقتي ال ايدبا هتوكلم

 سيئرو يوامس يحور كلم وهف حيسملا كلملا امأ .ضرألا كولم عيمج نأش ايملاع

 نيذلاو همسإب نينمؤملا دنع" الإ فورعم سيل مويلا حيسملا .كلملا معن : .ضرألا كولم

 وي) "هللا نم لب لجر ةئيشم نم الو دسح ةئيشم نم الو محلو مد نم سيل اودلو

 ال ءضرألا ناكس عيمجل ءامسلا نم كلملا اذه نلعي نأ عمزم هنكل غ٠: ١

 ءامسلا باحس قوف قىيأي موي كلذو باسحلاو ةنونيدلل لب دعب اميف صالخلل

 راحتنالاو سأيلا حون «ضرألا لئابق عيمج هيلع حونتو نيع لك هارتل (دحما)
 .كالاهلاو

 ءلم يف ايناسنإ دّسحَب ناسنالل هتبحم طرفل حيسملا يلزألا يوامسلا كلملا اذه نأ ريغ

 اح اعجضم هتسينكلو حيسملل نشخلا تحتلا اذه تابف «توملا عاجطضا هيلع
2< 2 #2 2 

 .اديحم ايثادف اردحو ايدبا

 اراعش كلذو نانبل زرأ نم ناميلس تحتك اذه يبشخلا :عيسملا تخت ناكأ نكلو

 توبات بشخك طنسلا بشحخ نم ناك وأ 9(: 5ما) نيطالسلاو كولملا شورعل

 لل



 : 6 (ورسلا) رفحلا بشحخ نم ما ؟كولملاو ءامظعلا تروباتل ارمر برلا دهع : . ا ت6 71 ٍْظ 0 - 98

 5 . 0 1 ل 1 ' 0 أ 1 0 7 3
 شرعو اذه حيسملا تخخ ناك ما ؟رهدلا ذنم نيذلا نيقيدصلا اجلمل ازمز“حون ةنيفس

 ؟ةيوس ةيبشنلا ميهاذملا هذه لكل ازمر هبيلص

 م اه و .٠

 سيل كلذو .ةحماسم و هعادوو ربيصب مالالا 53 لمخ ي ءامسلا تكيف 57 ىلع

 ةوقب ءاطتساو .ءاعمح ةيرشبلا اهتفرتقا بونذ لجا نم لب وه هفرتقا بنذ لجا نم
 ا اس ١س اذ 8 ا اذ

 ةيطخلاو ناطيشلا مه يذلا نييلصاللا ةايحلا ءادعا ىلع رصنذي نا «درب هوَقب لب هزرا

 قدف نمو هقافاأ فلل هةاغنأ هذه اكله كلغ نأ 7 ءاطتسا :مو .ملاعلاو
 رو 5 | 1 0 5 انت ١ تا 526

 5 نع 6 1 1 ا 0 0 ١ ٠ . 5 دا هيا ف 20

 رعشي كافا !اعفر ءاملا حصس قوش كر عا عفري خ اشيلا ةبشخكو دالوف تاناخوصو

 ىذحت دق حيسملاك ةبشخلا قوف ابولصم اكلم نأ انيقي اقح هريمض قامعأ يف ملاعلا
 2-0 5 ب

 نم توختو بهذ نم شورع قوف اوكلم ناو ضرألا كولم عيمج ىدحتي لازي الو
 أ

 ةرفقلا اده نال ساخ ع تاناحوصو نامل ى ٠ ه دلاجيتو :الوف * مه فويسو كديدح

 كولملل شورعلا ءضعضي نار ال هيناعم ف ميظعلاو هندام ىف طيسبلا ىبشخلا
 5 "0 3 30 7 2 1١

 اى و هنكل اهفات اطيسب اذكه سانلا مامأ ىري ناك نإ :ةاغظلل .فويسلا رسكيو
_- 

 0 117 وكت يتاح رويل رنا رت يق رع هيئه لا وظن ل

 ضرألا ءانبأو ضرألا رظن يف ةلاهجو اهفات اطيسب اذه حيسملا تخت ىري اذامل نكلو
 7. - مدل

 رظن يف ةمكحو رارشألا رظن ظن ف ةلاهجو ؟ءامسلا ءاببأو .ءامسلا رظن. ق ادي نول

 اذه تحتلل نأل ندا ةنايكلا رظن ظن ف ةايحو تاوعألا رطت ىن ةوعو ؟رايخغألا

 ىرحخا ةهجاوو روظنملا انملاع ىلع لطت تولملاو فعضلل ةهجاو ناتنئا لاتهجاو

 ىلع لطت ةيناسنإ ةهجاو ؟روظنملا ريغلا انلاع ملع لطت ةايحلاو ةوقلل
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 نيتاه ىلإ مدقلا يف برلا دهع توبات رشي ملأ ؟هللا ىلع لطت ةيتوهال ىرخأو

 ايه ءاعونيصت ناك توباتلا نأل كلذو حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا يف نيتهجاولا

 نم تاقلح عبرأ هيفو جراخ نمو لحاد نم يقن بهذب ىلغُم وهو طنسلا بشح

 ةراجحلا يحول هلحاد يفو ةعبرأ لاجر فاتكأ ىلع نيواصع يف لمحي وهو بهذ

 هغمص ةراصعو هبشخب اذه دهعلا توبات ريشي الأ نآلاو ؟هدهع ةملكو هللا ةداهشو

 ءادفو ارب هنم ىرج ىح ارصع بيلصلا ىلع رصع دقو عوسي برلا توسان ىلإ

 ناطلس ىلإو عوسي حيسملا ف توهاللا رصنع ىلإ هبهذب .توباتلا ريشي الأ ؟ةايحو
 نم ىقنلا .بهذلاب توباتلا بشحن فيلغت ريشي الفأ ؟ضرألا ىلعو ءامسلا يف .هكلم

 ةيتوهاللا ةقيقحلا .عوسي حيسملا ف توسانلاب توهاللا داتا ىلإ جراخلاو لحادلا

 عيمجلو مكسفنال اوزرتحا" سسفا ةسينك ةاعر ىلا هلوقب ,رسلوب لوسرلا اهتبثا ىلا

 اهانتقا ىلا هللا ةسينك اوعرتل ةفقاسا اهيف سدقلا حورلا مكماقا ىلا ةيعرلا

 وهو سلوب لوسرلل غوسي فيكف اذكه حيسملا نكي مل نإف ؟(58: ١٠٠عا)"همدب

 برلا لوقك حور هتاذ يف هللاو مدلل هللاو هلل مدلا بسني نأ سدقلا حورلاب قطانلا

 هياصو الخاد بهذلاب فلغم توباتلا .بشح نأل سيلأ .؟(714: ةوي) ةيرماسلل

 نلا اه_لب كاسراعو الجاد ,كروهؤللاب قلغم :كلذك يولصللا :كرلا توهانو

 ها دق نمي ضقت الفأ ؟"بآلا ىأر دقف يأ يذلا" همالك نم عوسي برلا نا

 شرعلاب  دحتم .ربقلاو ةايحلاب دحتم 'تاوملاو بهذلاب دحتم بشنللا نأب اذه

 ةميقو كاذ تحتلا ةميقو اذه توباتلا ةميق يه امو ؟ترهاللاب دحتم توسانلاو

 توبات يف نوفدملاو «زرألا بشح قوف قلعملا نكي مل نإ ؛كاذو اذه بيلصلا

 دقو هللا تاذ وه ؛توملاو نافوطلا ثيح 'رفحلا بشخ ةنيفس دئاقو ءطنسلا بشع
 ؟ليسفللا قارهظ

 نا



 نمف ءاديحوت هللاب ناسنإلا دّحو دق هتوسانو هتوهالب هبهذو هبشخب نذإ حيسملاف

 نيب نم ماقم يحو تن ولصمك لمحي ل 0000 اذه .توباتلا تاب كلذ لجا

 نيرشبم ةعبرألا مه ةعبرأ تاقلح قو ديدجو ممدق نيدهع يأ نيوصعب تاومألا

 ناكرأو ضرألا اياوز عبرأ ف عوسي يحلا بولصملاو يحلا توباتلاب فاطيل

 ةقيلخخلل ليجبإلاب اوزركاو عمجا ملاعلا ىلإ اويهذا" ةلئاقلا ةيصولل ًاذيفنت ةنوكسلل
 :١١(. 5١رم) اهلك

 بهذب بشخ .تخن يف توباتو توبات ف تخت يه امنإ اذإ حيسملا ليحبإ ةصالخف

 توم .ربقب شرعو شرعب ربق .توسانب توهالو توهالب توسان .بشخب بهذو

 القع اهل حيسملا ىسمأ ىلا هللا سئانك عيمج اي كلذك سيلا .تومم. ةايحو ةايحب

 ؟ايحور اقلطنمو ايتوهال اروتسد اهل هللا ليحناو :ايح اهيف سدقلا حورلاو

 ةسادقو ربلا ف ةناتملاو ةوقلل ازمر وهو ازرأ حيسملا تخت بشح ناك نإ نآلاو

 ىلع هرصعو حيسملا توسانل ازهر اطنس ادهع هتوبات بشح ناك ناو قحلا

 رخآلا وه حون ةنيفس ْق (ورسلا) رفحلا بشح نوكي الفأ .اييحم اغمص بيلصلا

 تناك اذإ حون ةنيفسف ؟راجفلا سانلا كالهو ناقوطلا ةبضغ نم صالخلل ازمر

 قوف راقلاب يلطملا بشخلا ةوقب وفطت نأ لازت الو تعاطتسا ثيح ازمر ةسينكلل

 قلعملا بولصملا كاذ ةوقب لب ةبحاصلا تاوهشلا جاوماو ةنونحما نافوطلا جاومأ

 .اراقو ةئيطخو ةنعل ةمثالا ةاطخلا نحن انلجال راص يذلاو عوسي ةبشخلا قوف

 ةيتاعلا نافوطلا جاومأ ىدحتت نأ اذكه تعاطتسا دق حوب ةنيفس تناك نإ نآلاو

 ةسينك تناك اذكه «ةعيبطلا نيناوقل اقبط ةنونحملا ةبراضلا ههايم قوف وفطتو

 اقبط كلذو ةريرشلا ةيناطيشلا ةمواقملا بيلصلا ةوقبو ىدحتت كلذك حيسملا
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 ةايح يهف هللا ةبه امأو توم يه ةئيطخلا ةرجأ" ةلئاقلا ةيحورلا حيسملا نيناوقل
 بشخلا لوحتي نأ رومألا بيجع نم سيلفأ .(": ةور) "عوسي حيسملا يف ةيدبأ ث[ 7 ا يل : 54 : 5 ّ") م ِء
 4 يعم باتكلا لوقك بيدعتو قيرح رصانع و كاغتْشسا داوم ىهو اده راملاو

 دبألا ىلإ ئفطنت ال ارافو اليل العتشم اتفز اهضرا ريصتو اتيربك اهبارتو اتفز اهراما

 يف ةاحب داومو حون ةنيفس ف صالخ رصانع ىلإ :3_٠١(. ”4شأ) 'افاخد دعصي

 تراص دق امدعب هتسينك كلفو عوسي ةئيفس ف صالخو ةايح رصانع لب .هكلف

 نارينب انتاباذعو انمالا نم الدب انصالخل ةبشخلا قوف ارو هتابانعو حيسملا مالا
- ٠- 

 ةيوامسلا تانئاكلا عيمج نيب هذه نم رثكأ ةبحم نم لهف ؟منهج يف راقلاو بشخلا

 الدب العتشم اتفزو انلحأل مثإ ةحيبذو اراق حيسملا اهيف راص َىلاو ةيضرآلاو اهنم

 اًميعظ ناك اًميف هَنَع ارجاع سومانلا ناك ام هنأل"نسلوب لوسرلا لوقك .انع

 يف 'ةئيطقللا ”ناذ ةعيطتملا 'لَجألو ةئيظنملا دسج' هبش يف ةنبا لسرأ ذإ هللاف .دسجلاب

 نع فا كسلا دعبا ام .هملعو هتمكحو هللا ئع قمعل اي أ" 1 موز) ” لا

 "اريشم هل راص نم وأ برلا ركف فرع نم نأل ءاصقتسالا نع هقرطو صحفلا
002-65 

 لإو بونذلاو اياطخلاب., نيقراغلا نافوطلا ءانبأ اي نيصحلا يهلإلا هللغلا اذه ىلإف

 .اهئارقفو ضرالا ءاينغا عيمج اي يبشخحلا يبهذلا حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا ىلإ

 كناسنإبو اتوبات قيتعلا كناسنإبو اتخت كبلقب حيسملل نكف .هللا ناسنإ اي تنأ امأو

 موي بضغلا نم اوجنتل اكلف ةبحاصلا ةقيتعلا ةعيبطلا جاومأ قوفو اشرع ديدجلا

 .علدني موي رانلا نمو رجفني

5: 



 ةضف هتدمعا لمع ٠١-

 انه ١كلاو: .ةبطف ٠م تعنص دق هتدمغأ نإف بشحخ نم ناميلس تخم ناك نإ .نآلاؤ

 تيسيلا ؟نيغلا مراقلا اهيأ ناميلس تخت .ىف ةيضفلا ةدمعالا هذه نوكت نأ ىسغع

 حيسملا تخأ يف ةيقن ةيضف ةدمعأ نيربتعملاو نيسيدقلاو ءابالاو لسرلا ةعامح يه
 ذس

7 

 هل ددعاق»ه قحلل اد ومع
322 

 اهراهودج ىف هللا ةسينك تناك نإف ؟يبشخلا هبيلصو

 .اقدعاق نيعو ةسينكلا ةدهعأ .تاذ يه اذا اهالاجر نركيا «سلوب لوس رلا لوقك

 ذإف" سلوب لوسرلا لوقك انملإ يسيدق لفحمو انبر ةراتخم يه ةسينكلاو ال فيك
 سا١

 ابانربو نوطعأ .ةدمعأ مهنا نوربتعملا ءانحويو افصو بوقبي يل ةاطعملا ةمعنلاب ملع
 رو ل

 ام 0 ” لع) "ناتخللف مه اماو ممزال نحخ نورك هك ميلا ملكك

 ا

 و

 ثرع لف ةيضف ددمعا يمالاو يدوهيلا مهيقشب 5-5 لسر نركي ال فيك اذا

 - ئى

 :م ايارملا ءّدصت امك و .ةنيزو ةسينكلل ةلح -عيسملا ف اوراص دق اضيا انبر وسيدقو
 0-8 34 ١ ” سل ل - - ١ 0 32 - ٠١

 ١ ع وسي انبر سر تاب اذكه «ةيرشبلا دهاشملاو ةيعيسطل روصلا رسكعتل ةضفلا
 رو 2 .٠ ى

 1 اعلا دهاشمو ع وسب سلا ك ةيشالا .٠ بشلا
 | 7 (6.د2 0 -ٍ - تك __ ني

 - هلا ةّمنلا انااملا |

2 
32 

 كلذك نوسيدقلاف «ءابرهكلاو ةرارحلل اصوم رصنع ةضفلا نأ امكو .قناحورلا
54 

 حورلا ءابرهك و ءادفلاو بحلا ةرارحل ةلصوم رصانع يه ةيضفلا ةسينكلا ةدمعاو
 ةافب

 اماهافا اهارتنو ةضفلا نم عنصي املثم و , رشبلا ىبب نم تامنظلا 8 نيسلاجلل سدقلا
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 ةيحور تارتنو ةرهاط ةيضف امالقأ نوسيدقلا ىسمأ اذكه .نويعلا ضارمأ ةجلاعمل

- 
 ىلإ انحوي لوسرلا لوقك ناهذألاو بولقلا نويع اموخدرت ةلازإل -حيسملا دي يف

 2-5 -ا 54 - ع

 : "ؤر) رصبت يكل لحكب لّحكت نأ ريشاو ىمعأ كنا" زييكدواللا ةسينك كالم
 ا
| 

 هتاولصب سلوب لوسرلا اهلجا نم ىعسي ناك ىلا ةيضفلا ةجلاعملا كلت .( ١18١7



 عوسي انبر هلإ مكيطعي يك ٍنتاولص يف مكايا اركاذ مكلجأل اركاش لازأ ال" الئاق
 اوملعتل مكناهذأ لويع هرينتسم هتفرعم 6 نالعإللاو 1للا حور ىدحملا وبأ حيسملا

 .(١5:1١18١فا) "نيسيدقلا يف هثاريم دحمب ئغ وه امو هتوعد ءاجر وه ام

 كاذإ .نيجورديهلا_ديتيربكب تطلتخا اذإ الإ ءاوحلا ف دسكأتت ال ةضفلا نأ امكو

 عبشتت املاط ءاضيب ةيقن ةضف يه اضيا ةسينكلا كلذكف ءاذول ٌدوسيو اهلكش ريغتي

 اذه يقنلا اهلكش نع ريغتت ام ناعرس اهنكلو ,عوسي دوجولاو ةايحلا نيجسكأب

 ةضفلا دوست ةيعيبطلا سمشلا لحا .ةئيطخلا ديتيربكو ملاعلا حورب تحرتما ام اذإ

 يف ءافشلاو ربلا سمه" وه يذلاو عوسي ةيحورلا سمشلا امأ ءاقرارحو اهتعشأب

 شرعلا يف نيسيدقلاو تحتلا يف ةضفلا ةدمعأ ضئبيبت يهذ :١( 1لم) "اهتحنحأ

 اهايا ارهطم اهسدقي يكل" سلوب لوسرلا لوقك اعاعشاو ةعمل اهديزتو اضييبت

 وأ نضغ الو اهيف سند ال ةديحم ةسينك هسفنل اهرضحي ,ىكل ةملكلاب ءاملا لسغب

 .(7 777: هفا) "بيع البو ةسدقم نوكت لب كلذ نم ئىش

 نكت ملأ ,اضيا هتدعاق لب ببسحف قحلا دوماع اذا تسيل هذه ةيضفلا ةسينكلاف

 نابضقب ةلصوم رادلا اذه ةدمعأو ؟اضيا ةيضف دعاوق ةيطنسسلا نكسملا حاولأ دعاوق

 لماحلا ساسألا ةمالس ىلع ةيضفلا دعاوقلا كيتاه لدت الفأ ؟كلذك ةضف نم

 نأ ردقي دحأ سيل" سلوب لوسرلا لوقك ؟هتاذ حيسملا عوسي وه يذلاو حاولألل
 نابضقلا نوكت الفأ ."عوسي حيسملا وه يذلاو ءعضو يذلا ريغ رخآ اساسا عضي

 يذلا يقنلا يضفلا حيسملا حور تاد يه ةدمعإلا نيب ةلصوملاو كلذك ةيضفلا

 يقنلا ةسادقلا طابرب اهضعب م اهلسرو ةسينكلا ةدمعأ طبريو ديما وعلا دح وي



 طبرو لصافمم دسجلا لك هيف يذلا سأرلاب كسمتم ريغو' سلوب لوسرلا لوقك

 :١5(. ؟ولوك) هللا نم اومن ومدي انرتقمو ارزاوتم

 نإو 557 ادعاوق ,ةيقن ةراتخم ةضف يه ةليصألا حيسملا ع وسي ةيسينك اذا

 اهنامإ يف ءاهديماوعو اهدعاوق يف ءافاينبو اهساسا يف ةيقن ةيضف اذكه يه تناك

 ميرم ءارذعلا نوكت ال فيكف .اهتضفو اهبشح يثو ءاهديلاةتو اهاتك يف ءاهكولسو

 ايضف ايزكرم اكلسو ادومعو ةدعاق تحختلا يف ةيقن ةضف اذكه ىرخألا ىه

 عوسي ةروص سكعت ةلوقصم ةيضف ةآرمو نيرخالل ةيحورلا تاقاطلل الصوم

 رونلا لامجي اهليحكتو نويعلا ةحلاعمل ايحور ايضف املقو نبريثكلا نويع مامأ ةديجلا

 طلتخت ال يكل ارايتحا هللا نم تريتخا دقو اذكه ءارذعلا وكت ال فيك ؟نيقيلاو

 ىلعلا ةوقو اهيلع لح دق سدقلا حورلا نال نييويندلا داسفو نيجورديملا ديتيربكب

 ؟ىعدي هللا نباو سودقلا وه اهنم دولوملا كلذل اهتللظ دق

 تناك نإو ةبيجع حيسملل ةكيرأو ةراتخم ةضف اذكه ءارذعلا تناك نإف نآلاو

 اي كلذك تنأ لهف ءادومعو ةدعاق ةيقن ةضف اذكه كلذك ةيلوسرلا ةسينكلا

 ةسكاع ةآرم اذكو ؟هبيلصو حيسملا تخت يف ةضف تنأ له ؟نيرشعلا نرقلا ةسيئنك

 نم ةيحورلا ءابرهكلل لصوم تنأ يضف ُكلسأ ؟ةسادقو !ب نيرخآلا ىلع هتروصل

 تاملظ يداوو ةئيطخلا لالظ يف نيسلاجلا نيئالملا ىلإ (بيلصلا) ةقاطلا ردصم

 دق مويلا كنأ مأ ؟نافجألاو نويعلا نيلحكتو ناهذألا نيفشت يرتن ملق تنأأ7توملا

 مو كرهوج صئاصخو كناعمل تّدقفف ةئيطخلا ديتيربكو هلاعلا حور عم تحرزتما

 : و ادوماعو حيسملا نيلثمت يدوعت ؟ةيضف ال و انشيع ذل و او: باعو ةداق خيسملا تلثق د عت



 ةسينكلا اهتيا سدقلا حورلا تارمج ىلإو ةيملاعلا ةسينكلا اهتيا رانلا روك ىلإف

 غئاصلا قراطم ثيح «ةطلتخملا ةضفلا اهتيأ ليحبإلا نراطم ىلإ لب ةيدسمجلا

 ىح ةقيحص ةقرطملاب كقرط و فكي : ١ يذلا كاذ (حيمسمل ١ م وسي يوامسلا

 حيسملل ىرخألا تنا نينوكت كاذإو .ةيكلملا هتروص كيف ىريل نيرهطتتو نيقنتت

 قحلا دوماع حيسملا ةسينك < سلوب لوسرلا لوق كاذا كف متيف ةضف نم ادومع

 "هتدعاقو

 يف يقن ةضف دومع تنأ له «ةيرشبلا سفنلا اهتياو ةزيزعلا ةئراقلا اهتيا تنأ امأ

 تعبط دقو نيمثلا مهردلاو ةيقنلا ةضفلا نم ةردان ةلمع تذأ له ناميلس هلإ تخت

 نيب عئاض شوشغم يضف مهرد كنا ما ؛هليحبإ ةباتك و حبسملا كلملا ةروص كيلع

 ؟داكت وأ هتباتكو حيسملا كلملا ةروص كنع تيحم دقو ملاعلا لبازمو دسجلا تاراذق

 يف نم عيمج ةرانإل ةوقلا ردصمم طبترم هللا ةسينك اي مويلا تنا يئابرهك كلسأ

 ملقأ ؟رون الو ءابرهك كيف دعي ملو ةئيطخلا ةرفشب عوطنام كلس كنا مأ «تيبلا

 نم سارب ديدح نم ملق كنا مأ .بولقلاو كويعلا اموحخارت 0 كيِنا يضف

 قوف ةسدقم ةيضف نر كنأ له ؟بولقلا عم نويعلا سانلا نم لصأتسي ساملا

 تيبس دقو لكيملاو حبذملا جراح ةّيبسم ناوأ كنأ مأ ءب لا لكيه راد يفو حبذملا
 هاهوبرتع ةلادؤ ةشاخج هيف تن بح و دعا كلوب نين" ةيشتباتت و. اًيبس+رصن لحل وبث كيب

 موكا

 ,عماجبلاو لفاحما ءاهجوو سلاحا ءاسؤر ايو حباذملا ةنهك ٠ سئانكلا ةفقاسأ اي الأ

 نه كنأ»مأ ١١ىف هتخت ةلفطحمت قطف“ ديماؤعا غوبلا جتا افحنأ
 و مح نك 4 0 6 ا 0 1 5 ااا نا ما“

 يف ةيقن ةضف ديماوع متن !ميحجلا ْف هتخلو حيسمل دض بطقتست ةجوعم صاصر

 فو انبح مكبولق يف حبصا هنأ مأ ,مكناهذأ نويعو مكداسحجأو مكراكفأو مكبولق

 نال



 متنأأ ؟(50؟: ١شأ) الغز مكتضف تراصو امالظ مكداسحأ يو الطاب مكراكفأ

 ق ولخملا ديدجلا ناسنإلا اوسبلتو سلوب لوسرلا لوقك قع- ديماوعو ةسادق دعاوق
 أ

 ' 1 0 ع 1 1 0 0 93 59 1 ُ ١

 ديماوعو لامر دعاوق مويلا 54 ما(« (51: ؛فا) قحخا ةسادقو ربلا ف هللا بسحب
 0 ا

 ؟”لاجرو هاج ناينبو لام

 54 ةفيعضلا ةيملاعلا ناكرألا اهتيأ ناميإلا ىلإو ةئيطخلاب ةينحنملا ديماوعلا اهتيأ ةبوتلا ىلإف

 اي سدقلا حورلا ليحبإ ةقاط نزخم ىلإو ةطلتخملا ةضفلا اهتيا رانلا تارمج ىلإو
 "0 ام

- 

 ةضف ةديمعا ذ) «ناعألا ى كرقيس نيذلاك :نوكتل ايسآ .ق ةعيسلا .ستادكلا'ةدمعا 5 .٠ - 7 1 8 1 8 5 هَ . رك 7 7 55 6ع 57 ع

 .كلذك هيف بهذ دفاور اب بسحف حيسملا ناميلس تخت يف

 ابهذ هدفاورو -باآ ٠

 و 1 1 9 1 1 1 . 5 00

 لإو كااسلل اشرعو بحلل اردخو ةحارلل الدعمشمم هئاد ت ادزخ حرييتلا ناك لإف

2 

 اضيا نوكَت "افا .ءادهشلاو نيسيدقلاو ءايبتالا و لس رلل ازهر ةيضفلا هتدمعا تن

 ٠ 5 0 ١ ١ | 7 575 5 5 5 ١ ١ هس 57

  5 | - 7 3ل 5-3

 -  6يب 0 5 - 1 |١  8ا :ااأ؟ ََح 1
 هله ىمسش امدعب كلذو حيسملا ع وسي دحا كلم اهيف حي رتسي يلا تاكتملا يه

 ل

 أل ©ةراو دا ف هءاتط ىلا . 00 .م ةسل !

 ع

 مل ام تختلا يف بهذ نم دفاور اذكه ريصت نأ تاهره هذه ةيبهذلا دفاورلا

 نادنسلا قوف قرطتو ةيقنت لغزلاو بئاوشلا نم ىقنتتو اّيك رانلا بيهلب ىوكت

 ةيؤر ءادفلاو ربلا يف ةديحما هتروص حيسملا يهلإلا غئاصلا اهيف ىريف ءاقرط قراطملاب

 .ةنياعم اهنياعيو

 دفاور هذه ةنيمثلا ةيبهذلا دفاورلابو نيسيدقلا ةدمعأ ,هذه ةيضفلا ةدمعألاب احا

 ادسحب ملاعلا يف دسجتيو الماكت ضرألا ىلع حيسملا تخت لماكتي نييلوس رلا عماجم

 ” غا/



 حمقو ىلوألا مايألا ذنم هنأل .ةمعنلاو صالخلا ليحنإ يف وه امك كلذو ًالماك

 حيسملا تخت برضيو حمقلا نيب ناؤزلا رذبي ناطيشلا حار اذيدخ ومني توكلملا

 ١_3(. :5١ءأ) ةيدوهيلا رت امؤفأ جيه“ كيخ ,هتدمعا دعاوالو هبيلص شرع يف

 قاللطسزا ماتم هلؤأ دعت لإ لسأرلا زطشا قح ةسينكلا .يف ةعزادم كلذب اوثدخأف

 | ىلوألا ةعدبلاو ىلوألا ةيلخادلا ةقرطملا يه هذه ةقيضلا ةيسيرفلا تسيلفأ

 اذه لوألا يلوسرلا عمجملا نكي ملأ ؟حيسملا بيلص تن «تختلا ىلع تعقو

 ,بوقعيو ابانربو سرطبو سلوب لسرلا نم نوكملاو مبلشروأ يف دقع يذلاو
 لوألا دفارلاو لوألا أكتملا وه ,خياشملاو لسرلا رئاسو ةيقنا ةيضفلا ةسينكلا ةدمعأ

 ةسينكلا يف ةيسيرف ةعدب لوأ دض كلذو سّدقملا يبشخلا بيلصلا تخت .يف ساسألا

 موقلا ءالؤه دافحأ انيلع علط دق نذإ نيأ نمف ؟اصالخ ناتخلاو سومانلا دمتعت

 اوظفحت مل نإ" انل اولوقي نيح ًالقع ةيسيرفلا نمو ابلق ةيدوهيلا نم نيردحنملا
 ِق مهدادجأ ةعزانم كلذب 00 'اوصلخت نأ مكنكمب ال تبسلاو سومانلا

 كلذب دوئيسيف مهس ومان ةبرحو مهتبس سحانمم ءاطسبلا راامض نوحر جيو ةسينكلا

 ديعص ىلعأ ديدج عمجم ىلإ مويلا جاتحن لهو ؟ادفاورو ةدمعأ ,حيسملا تخت ىلإ

 موقلا ءالؤه ميلاعت دض مهسفنأ لسرلا عمجمب نم ةيناحور دشاو ةيلوؤسم قمعاو

 نم نوؤارملا نويسيرفلا اهيأ :١-١١(. ١عا) دادحألل ليق امك دافحألا اوخبويل

 سدقلا حورلا مأ طقف سرطب وأ سلوب ناكأ .يلوسرلا عمجملا اذه يف لماعلا ناك

 ةيفرح نع ا يك نييسيرفلا ا سدقلا حورل اوعدي ملأ.وأ ؟كلذك

 صالنخلا نع ارخاع هنوربتعتو لا ءادفلا تخت «تحدلا ىلإ نوئيستو مكئابآ



 ربخب مأ حورلا متذحأ سومانلا لامعأبأ طقف مكنم ملعتأ نأ ديرأ كيب نود نم

 تحتأ «نايمعلا ةداقلا اهيأ ؟دسجلاب نولمكت حورلاب متأدتبا امدعب اذكهأ ؟ناميإلا

 نال" بيوتكم هنأل هتمقنو سومانلا كت تر مأ مويلا مدنا هتمعنو حيسملا ا

 ال نم لك ةوغلع اضيأ بوتكمو ةسل تت مه .سرمادلا لامعأ نم. نيذلا عينج

 ؟(١٠١-١1: ”لغ)"هب لمعيل سومانلا باتك يف بونكم وه ام عيمج يف تبثي

 ةرثغو ببس الب تام دق نذإ حيسملاف ءأرب.سومانلاو .تبسلا .يف ناك نإ نآلاو

 سلوب لوسرلا حار مالعو .كلذك عضعضت دق حيسملا تدختو تلطب دق بيلصلا

 ليحبإب يفتكي لب سومانلا ليحنإك رخآ ليحنإب زركي الو ابولضم ع سلال نزرع

 ةلعك سومانلاو تبسلاب نمؤي سلوب لوسرلا ناك ناو ؟ةراشبو ةايح بيلصلا

 سومانلاب ةزازكلاو اذه .قسيلاب ريشا نع ايلك مجحأ *العف «صالخلل ةيساسأ

 ةلاهج ىلإ تبسلا ةدابع نع فرحنا دق رخآلا وه سلوب لوسرلا نأ مأ «كاذ

 بسحف نييداعلا نييحيسملا نيئالملا سيل ةلالظلا هذه ىلإ «ءم ىلاتلاب رجو بيلصلا

 ؟كلذك ءادهشلاو نيسيدقلا ةباحسو لب

 سيدعمتو ااصأ نويبع ناسنإلا بلق ريهطت نع مامتلاب زجات ةليقثلا هلامعاو ةيفرخ ا

 ةفيعضلا ناكرألا ؛هذه سومانلا لامعأ سلوب لوسرلا يمسي الفأ ؟ارهوج هحور

 ؟(7١: ,بع) "لالحمضالا نم

 اياصو ىدحإ يه هتيصوو لحمضيو تبسلا خيشي فيك «لوقي اائثاق بر نكلو

 تئج لب ءايبنألاو سومانلا ضقنال تئج ام" لئاقلا وهو ةيساسألا رشعلا هللا



 نيتيصوب هذه رشعلا اياصولا برلا صخلي ملأ ,ءىمعألا يطالغلا اهيأ ؟"لمكال

 حورف .ءايبنألاو سومانلا قلعتي امي ناتللاو بيرقلا ةبحمو هللا ةبحم امهو نيتنثا
 دق لاو ةيحلا ةيلزألا ةبحملا كلتب كلذو مئاق تبسلا حورو ظوفحم سومانلا

 اذا ةمللإ.ةلمجز كميت الأب ؟اديلسمت و ,.اناللعتسا -حيعسملا :بيلص .يف تدسختو تنلعتسا

 بيلصلا داعبأ يف يه امكو ةردقلا لك نمو سفنلا لت نمو بلقلا لك نم

 همت هللا نأ مأ ؟هنيع يبدألا سومانلل انيمثتو هتاذ يحورلا تبسلل ًامييقت هقامعأو

 يه نيأو ؟ةميدقلا ةيناويحلا حئابذلا يه نيأف ؟توبسلاو نينسلاو روهشلاو مايألا
 ةطسوو لطب ملأ ؟اقاجردو اهعاونأو اهاكشأ لكب ةيزمرلا ةيناويحلا حئابذلا مويلا

 يدسملا يزمرلا ناتخملا دهع مويلا وه نيأ الإو ؟انالطب بيلصلا ىلع عوسي حيسملا
 نم عطقت نعتخت ال سفن لك نأ ىح ايدبأ ادهع هلسنو ميهاربإ عم عطق دق يذلاو

 فرحملاو باتكلاب ال ءحورلاو بلقلا ناتخب ايدبأ الالحمضا لحمضي ملأ وأ ؟اهبعش

 تبسلا اذكو يلظلا يدوهيلا تبسلا وه نيأو ؟سدقلا حورلاو حيسملا بيلصب لب
 اذه علتبي ملأ ؟نينسلاو مايألا دادعت يف هصيخشت وه نيأو ؟يسومانلا يحوللا

 ؟انبر حّيسملا عوسي تاومألا نيب نم ماقملا يحلا تبسلا برب زجاعلا تئاملا تبسلا

 الإ“نسيل خيشملا بيلعب لب هتبسو هتيفرحو هتيسقط يف سيئ نكلو يح سومانلا اذإ
 ناميإلا بسحي الفأ .حيسملا بيلص يف لب ةيزمرلا هتاذ يف ,رسيل نكلو ذفان ناتخلاو

 لب 1 ةحارو اساسأ اتبس ءءايبنألاو هلك سومانلا لمكا امدعب اذإ حيسملا بيلصب

 لا مأ ءيلزألا بولصملا حيسملا نمأ ءرشبلا نحن ةئ-ارلا انيتأت نيأ نم ىرت

 ؟"يكحيرأ انأو لامحألا يليقثلاو نيبعتملا عيمج اي يلإ اولاعت" ىدان يذلا نمو ؟ئمزلا

 دق بيلصلا ىلع خرص يذلا نم لب ؟عوبسالا يف تبسلا ما عوسي حيسملا وها ' ا , / . 1 1 . | 5 ح , ا



 ةلئاقلا سلوب لوسرلا تاريذحت اوعمست مل نآلا حا ؟تبسلا مأ حيسملا وها لمكا

 ؟(8: ١لغ) "اميئانا نكيلف متلبق ام ريغب ءامسلا نم كاللم وأ ن مك انرشب نإ"

 انيلعأ ءسومانلاو تبسلاب نينمؤملا ريغ نحن انكاله ةيلوؤسم عقت نم ىلعف نآلا اماو

 يذلاو سلوب لوسرلا قتاع ىلع مأ تبسلا رينو سومانلا ةيفرح ىلع ةاصعلا نخ

 ىلع الو نحن انيلع ال ؟صالخلل ةيساسأ ةلادك تبسلا ةيصو ركذ نع مجحأ دق

 سدقلا حورلا ىلع امبإ لب ةليقثلا ةريطخلا ةيل و ؤسملا دده عمت سلوب لوس رلا يح 5 ُ ها هناا * .اسلا ةأا و ( 2 ا :

 ييليف ف ناجسلا لاس امل الإو .اعوقو ةيلوؤسملا هله عقت سلوب لوسرلا ف قطانلا

 هباجأف ءصلخا يكل لعفا نأ يغبني اذام يديس اي" الئاق اليسو سلوب نيلوسرلا

 ؟ : ١ 1عا) ' كي لهاو تنا صلختف عي برلاب نما سلوب لوس رلا

 اصقان يصاللخلا هنالعإ كلذب ءاجف تبسلا نع سلوب لوسرلا اهس فيك الإو

 مث نمو تبسلا نوسدقي نيذلا دوهيلا نم اماقتنا كلذ لوسرلا دمعت مأ ؟اروتبمو

 ءايرب رشبي حار سلوب لوسرلا نأ مأ ؟اداهطضا كلذ ببسب هنودهطضي اوحار
 !نففأ © فمسلاة | 06 هللو | 7 : لبإإ > <

 اهيأ اشرع حيسملل هتبث يذلا تختلا وه اذهأ ؟سلوب لوسرلا اهيأ اقح كليحخنإ

 مهإ اقمح ؟ضرالا ىلع حيسملل كترافس يه هذه مآ ءريسألا سلوب لوسرلا

 1019 : ؟ظباو ”ةايبلل ةغارف ىلإ ةلييسم ريزاتخ ايعق لإ تداع دق بالك

 عم الهاست رثكألاو ناتخلاو دوهيلا لوسر وهو سرطب لوسرلا نوكيأ ءاذإ اذامف

 2ص ةيسفل ز رعي وهو هانفلا دق امك سلوب لوس رلا هليم نم هماكحاو سومانلا

 صضالاخخا ةينبخ ع فأل تاالؤاست نع باحجأ دقل ؟[7١: ؟لغ) دوهيلا مامأ 'ممألا

 حورلا ةيطع اولبقتف حيسملا ( وسي مسا ىلا يكم دحاو 8 دمتعيلو اوبوت هلوقب
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532 -. 
 نييسي رفلل اضيأ لوقي سرطب لوسترلا ١ اذا +كببسلا يث دامتعالا نيأف .سدقلا

 انمينسلا. كر فق را يبس اكاد ههنإل !«نضصال ا: هريغ دحأب سيل "نييتبسلاو نييسومانلاو

 ينجب نس .

 عم هديبعل رخآ ادوبعمو هئانبال ايناث الإ هرينب تبسلاو هتبفرحب سومانلا ىسمأ اذإ

 حيسملا عوسي ناسنإلا ءرشبلاو هللا نيب دحاو طيسوو دحاو هلا دجوي هنا" ملعلا
 :(5:75317) * كانلا

 ةيملاعلا هتيرح تبس هنأل يرحلا تبسلا سدقي نأ يدوهيملا قحي ناك نإف نآلا امأ

 وحورلا هتبس سدقي نأ ىلوأ باب نم يحيسملل قحي الفأ .ةيدسجلا هتحار مويو

 ناطيشلا ةيدوبع نم لب «نوعرف ةيدوبع نم سيل ررحت دق هيف ذإ .يصالخلا همويو

 تءاج عوبسألا لوأ فو" بوتكم وه امك تاومألا نيب نم برلا ةمايقب كلذو

 ناك ثيح ربقلا نع اعوفرم رجحلا ترظنف قاب مالظلاو ارئكاب ربقلا ىلإ ةيلدحلا ميرم
 ةيسايسلا دوهيلا ةيرح نم اذإ مويلا نحن انل امف ؟(١: ١٠وي) 'ماق دق حيسملا

 نديقلا دق امدعب هتئاملا ةيداملا ىرك.ذلا كيتاهو يدوهيلا ىثبسسلاو انل امو ؟ةيضاملا

 برلا توم زورشلاو اياطنملا نم انررحتو ناطيشلا ناطلس نم اذكه مويلا نحن

 ال مكنإف هودبعتل مويلا تبسلا متسدق امهم ءايبغألا نويطالغلا اهيأ ؟هتمايقو

 نييسومانلا مكئابآو نييسيرفلا مكدادجا نم رثكا هودبعنو هوسدقت نأ نوردقت

 .نولعفت مويلا متنا امك دحما بر اوبلص دق هببسب نيذلا

 كاذ ىلع تبسلا موي مهسيدقت نم دودجلا ءالؤه هنم عفتنا دق يذلا ام نكلو

 تمرتلا كلذ مهداق مأ «هتبحمو حيسملا عوسي ةفرعم ىلإ كلذ مهداق له ؟وحنلا



 كاسمإو ةيحورلا ةيدوبعلا ىلإ مهداق مأ هللا عم ةحلاصملاو اياطخلا ةرفغمو ةيحورلا

 مأ ؛ةيركفلاو ةيسفنلا ةحارلا ىلإ انيقي تبسلا مهداقأ ؟ هللا عم ةوادعلاو اياطخلا

 ءالؤه عيمج سيلفأ ؟يركفلاو يحورلا قلقلاو يسفنلا بعتلا ىلإ اديكا مهداق
 عوسي تالليوو سومانلا ةنعل تحن مه مهثيدحو مهميدق مرولا ىلإ ن نيئارملا نييضيرغفلا

 ىلعو ءامسلا ف فورخلا بضغ تحو لب 31 ا ”7تم) ةينامثلا حيسمل ١

 .(1-107: ةؤر) بضغلا موي ضرألا

 انسل كلذلو هتمايقو حيسملا ءادفب نمؤن امنإف نحن امأ لوقإ مهنم لئاق بر نكلو

 حيسملل دبعتن اننإ .حيسملا نود 0س ا ةيذلا ن د

 ا هنا متأ رق امأ نايمعلا اهيأ ان 75 | رطافع تبسلا 3 7

 فىصن حيسملا نأ مأ 0 تبسلاو هللا يلاتلاب و لاملاو هللا رنابر دبعي نأ دحأ ردعي

 ا ل سلا يف رخاآلا يفصنلاو هتاذ يف هصالخ ا 1 1 رف لا ع : ه تسسل : . ألا . . 1 8 ٠

 ؟كاماك

 اذكه ا هتدابعو تبسلا ةبحم نود هتدابعو حيسملا ةبحم تناك نإ نكلو

 هصالخ ةيلمع يف اقفاخ هذه ةلاحلاو حيسملا نوكي الفأ ءاروتبمو اصقان اصالخ

 لوسرلا لوقك مامتلا ىلإ اصلخمو ايقيقح الإ كاذإ حيسملا يسمب فيكف ؟هبيلصو ا لءقك مامتلا !! اصلخم ٠ اققح اللا كاز ةكف ؟

 ف يح وه ذإ هللا ىلإ هب نومدقتي نيذلا مامتلا ىلإ صلخي نأ ردقي مث نمف" سلوب

 اقح ةيئادفلا ةحارلاب نونمؤت متنك نإو .(5: "“بع) مهيف عفشيل نيح لك

 هب زركي يذلا حيسملا عوسي ليحنإ ف وه امكو انيقي يهلإلا نارفغلاب نوعتمتتو

 نوردقت فيك لب «ةحار تبسلاو انارفغ سومانلا مكل نوسملتت اذإ مالعف .سلوب

 الفأ ؟ةقيتع قاقز يف اديدج ارمح اوبكستو قيتع بوث ىلع ةديدج ةعقر اوعضت نأ
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 حيسملا صاالخ بوت قزمتيو لب .رمخلا ياسا قاقزا قشنتو ب اوثلا قزمتي

 ؟هبحو هصالخ ةرمحو هسدق ح , فلتي ٠ ءادفلاب

 ةأق !١ !متفنك , 2 ء” اله ا . 6 : :

 سومانلا .باجحب .نؤعقربتي اولازي “ال نيذلا اهيأ نآلا نحح متأرق امأ مكتبس ةرفشب
 وا ديع ةهج نم وا برشو لكا يف دحا مكيلع مكحي الل سلوب لوس رلا لوق

 ؟(7١: ؟وك) "حيسمللف دسجلا اماو ةديتعلا رومألا لظ يه ىلا تبس وأ لاله

 سدقن لب «يليئارسإلا تبسلل دبعتن الو نييسيرف انسل دنإ نولوقي دق مهنكلو
 ةيصولا لمكن نأ انيلع كلذل «ةحارتسا هللا حارتسا دق يف يذلاو ةقيلخلا تبس

 ةيعيبطلا ةقيلخلا ءلضفألا امهيأ نكلو اال :اهسالقو .تكييشلا موي ظفحا" ةلئاقلا

 حيسملا توم ىلع ًالصأ ةمئاقلاو ربلاب ةددجتملا ةيحورلا ةماخلا مأ ةئيطخلاب ةدسافلا

 نم هكراشن الو ةيعيبطلا هتقيلخ ْف هتحار هللا كراشن نأ انل غوسي فيكو ؟هتمايقو
 نم لوألا مويلا يف عقاولاو تاومألا نم ةمايقلاب ةيحورأا هتقيلخ ف ىلوأ باب

#2 

 مله اقح ؟تاومألا نيب 5 برلا ناك هيف يذلا تبسا موي ف سيلو عوبسألا

 مويلا ف .نيموي دعب انييحي .انربجيف برض .انيفشيف سرنفا هنال برلا ىلإ عجرن

 ف ايدسنج انتمايق ”ءاجر ىلع كلذو :١-05. ةوه) "همامأ ايحنف انميقي ثلاثلا

 تاومألا نم عوسي ماقأ يذلا حور ناك نإو" بوتكس وه امك ريخألا مويلا

 هح ورب اضيأ ةتئاملا مكداسجأ يحيس تاومألا نم حيسملا ماقأ يذلاف مكيف انكاس

 :٠ كور) مكيف نكاسلا

 يف لب يزمرلا يعيبطلا تبسلا يف سيل ةيقيقحلا هتحارو يقبقحلا هللا تبس ىسمأ اذإ

 بيلصلاب ةيح ورلا هتقيلج ءانب نم اًمح هللا حارتسا دق هيف يدلاو يحورلا ٠ بسلا



 1 5 هالحخن اقالطإ هللا ةدارإ فدهتست اكلفأ .اداسف اًكدسفا .اق ةئيطخلا تناك امدعب

 ؟ةيدبألا ةيمنهجلا هتاباذعو ناديشلا ةطلس نم ناسنإلا

 نإ

 .م ل هالا مولا ف هتماشقو دييسلا تناك تلمك لف -لا ه دله ةح هرْلا ةقشخلا اذإ
 ١اس 2 ١ 24 - " ىت ١_أ-ئظ بل ايم - و وا - 03

95 2 2 

 / 0 ١. . م ا 55 .! 277 ْ 5 .٠

 ت جوملاو ةثئطخاب تداسف امهدعب ةسعسطلا هشلخلا .مم رمثحلد ادحي مظعا َّ ةنيبن لأ
 و 5 - .٠ 3 - م. - أي 7” .٠ أ. ب
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 رس _ 1 1 5 37 0 5 1 0 0 ١

 - د وهيلا ناسنالل احلم رصت م اذدإ ةيدبالا ةحارلا ةيح ورلا ةيرحلاف .اداسف
 ١ ل -

 راس ديس © رو -

 ٠ ص 1 0 8 55 5 0 2 | 5 1 دة | هاا ءاأ

 األ 6( - ه لحل امسهل ما هششلحت ثتممسس كنه كاك جا ومره كمممسش © كلمن ومأن تت ه ١مه مل
 أي اذه - 7 ١ .٠ - . . و . و 7 .٠ 57 أ ىف

 1 0 5 5 1 0 ٌ 0 3 ١ 1 ٠

 هئالف تسسو ةهتمعل رن ونهاتن ةايسهكللا ه .:مّوملا ىد هيل اةح اكلم ان ؛ءاص لف اما
 0 -_و ١ >5 5 و ذل ر - و 00 3524 03

 "4 . ةااأ ١ يك ما | ء أأ 1 5 | ء اا أ 98 7
 الن ةمضشن#ا هنآ تلكدك 5ع 'مسهشه نمكلنل 4 ان هفسسخعو ى ذد تملا ٠ هه ةمملل منمل 8 .هتماش 0
 . .- _ت ١ و ب اي ٠ 3 >5 00 ذا 52 ذا 2 .. ىو تاو

 0 0000 "حا 2 ١ : 1 | مو : 17 ٠

 قحاب محنإف طمشسمف دايحا هده 3 ءاجل كقاف لو كل ناك لا ؛© دبل هن أ وس لا نأ
 2 - دل 2 - 2 7 و

 7-14 ١ هَ 0 00 1 2 -
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 1 ا : . ٠٠6 ا 1١ . ري م
 ايببس يف مأ حيسملا ء وسي ليحبإ ليبس ىف كلذ ناكا ؟امضيا ادحله تدهشتساو

 اذ كس 6-0 اي 7
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 تدلك" تا ا ل ا 3" ١
 ١ ١(. -هرع) ىفىسلععب بيلصلا د نع ادا ادعي دهطضا اذاملف ناتخلاب

 ير ير جب



 ىلع نيتمزتملا نييتبسلاو نييفرحلا نييسيرفلا ءالؤه مكح نوكي نأ ىسع ام نآلاو

 يف حيسملل دبعتيو تبسلاب سيلو ابولصم حيسملاب زركي حءر يذلاو سلوب لوسرلا
 ليبس يف سيلو حيسملا ليبس ف توميو دهطضيو تبسلا ,هوي يف سيلو دحألا موي
 موي ركذا" ةلئاقلا ةيصولا فلاخ نم لوأ وه سلوب لوسرلا نوكي لهف ؟تبسلا

 اونيديو جاجوعالا اولدعيل نويسومانلاو نويسيرفلا ءاج ىبح ”هسدقو تبسلا

 ؟ةيصولل مهرسكو مهفارحنا ىلع ىلوألا روصعلا يسيدق عيمج عم سلوب لوسرلا

 لاوقأب مكب نورجتي عمطلا يف مهو سعني ال مهكالهو قاوتت ال مهتنونيد اقح

 ئدوقيلا تبسلا عم سلوب لوسرلل تيقب ةقالع ةبأ اهثألل .(3 :؟طب'") ةعنصم

 ليجنإ ميدقت ىوس مهللا «(7-5: 3عا) قشمد قيرط يف حيسملا عوسي ىأر امدعب
 1 لعل :7١عا) دوهيلا عمتجي ثيح دوبسلا ٍ دوهيلل حيسملا

 يف سيلو اذه برلا موي يف تاناسحإلا عمجب يصوي سلوب لوسرلا حار مالع آلإو

 هدنع مكنم دحاو لك عضيل عوبسأ لوأ لك يف" بوتكم وه امك تبسلا موي
 غمتجي مالعو ؟(1: 5١وك١) "ذكنيح عمج نوكي ال تعج اذا تح رّسيت ام انزاخ

 سلوب لوسرلا بطخي ثيحو زبخلا رسك لجأل عوبسألا لوأ يف" ذيمالتلاو لسرلا

 يف انحوي لوسرلا راص" مالعو ؟(7:-50عا) "ليللا فصن ىلإ مالكلا ليطيو

 "رخآلاو لوألاو ءايلاو فلألا كاذ نياعي سمطب ةريزج يف وهو برلا موي يف حورلا

 ثيح" عوبسألا لوأ ف تاومألا نيب نم برلا حيسملا ماق ملو ؟(١٠: ١ؤر)

 ١ ١ وي) "ربقلا نع ًاعوفرم رجحلا ترظنف قاب مالظلاو اركاب ربقلا ىلإ ةيلدحملا تئاج
 ؟ىتوملا دادع يف هيف لظ لب تبسلا موي يف مقي ملو .؟١



 ةديدع تارم لب ةرم ال ديحما مويلا اذه يف ذيمالتلل رهظب عوسي برلا حار ملو

 باوبألا تناكو عوبسألا لوأ وهو مويلا كلذ ةيشع تناك املو" باتكلا لوقك

 :١9( ١٠و ي) "دوهيلا نم فوخلا ببسل نيعمتجم ذيمالتلا ناك ثيح ةقلغم

 ءاجف مهعم اموتو الاد اضيأ ذيمالتلا ناك مايأ ةينامث دعب :" باتكلا لوق كلذكو

 نس

 طيطختب مأ ةفدصو اوفع اهعيمج ةريطخلا ةيهلإلا ثادحألا هذه تعقو دق لهف

 ايصالخ اطيطخت كلذ ناك لب اقالطإ ةيوفع ةروصب ثادح-الا هذه عقت مم ! ةيانعو 1 9 3 ىءااأؤ ٠ - . 0 3 ل ١ 2 6ةبان 4

 .ايليحبإ اميمصتو

 عوسي وهأ ؟تبسلا دهع ريغو ةيسومانلا ةيصولا رسك دق يذلا نم نآلا اماو

 اوفرعي مل ول مهل ريخ ناك اقح" ؟قافتالاب اعيمج ءالؤه مأ تبسلا سيلو دحألا

 دل . مهل ةملسملا ةسدئلقللا ةيصولا نع اودترا هوفرع امدعب مكإ نسف ربل قيرط

 ةغارم ىلإ ةلستغم ةريرتخو هئيق ىلإ داع دق بلك" قداصلا لثملا يف ام مهاصأ

 ".(57: 5١ طب ١١ "ةأمحلا

 هبيلص شرعو حيسملا تخل يف يبهذلا دفارلا «لوآلا يلوسرلا عمجلا رارق كنان اذكهو

 اهيا مكسومان تبس و مكتيسيرف نم ةينسيلف ءاشحاو حيسملا بلق حارا دقو

 . حيسملا توهال تتبث ةينوكسم عماجم ميلشروا عمجم بقعاو.نورصاعملا نويطالغلا

 ” تا/



 لي! :تنتيإ ف رقيشيامألا تاكتملاو ةيبهذلا دفاورلا يه هذه .سدقلا حورلا توهالو

 هئادفو حيسملا توهال ةمارك نم لينلا لواحت ةيناطيش :عدب لك ضحدل حيسملا

 اهديماوعب ءاهعماجبو اهيسيدقب ةدحاولا ةسدقملا ةعماجلا ةيلوس رلا ةسينكلا اذ

 اهبشخب ءاقاراصتناو اهداهجب ءاقاولصو اهرارسأب ءاهديلاقتو اهليحنإب لب اهدفاورو

 تنأ نوكت نأ مهملا نكلو .هبيلص شرعو حيسملا تخت نحبو لكشت .اهريماسمو

 اذه نال .دفاورلا كلت نيب ادفارو ةدمعالا .كقاه خذي 50 زيزعلا ئراقلا اهيأ

 دنع نيحنتو هترضح ف فقت يكل كلجأ نم ضرألا باق يف بصن دق تحتلا

 يشرغ.ءلفاورو هتنغ ديماوعا مث نم: ثرتو..هيلحر

 ميلشروأ تائب نم ةبحم افوصرم هطسوو اذاوجرا هدعقمو -ج

 .ميلشروأ تانب نم ةبحم افوصرم هطسوو اناوجرا ناميلس تخت دعقم ناك معن

 .ةبحم فوصرم هطسوو ناوجرا هنإف حيسملا تخت دعقم يف اضيأ رمألا اذكه

 يناوجرا شرع قوف سلجو اناوجرا سبل دق ربلل ناطلسك.:مالسلل كلمك حيسملاف
 «ناوجرألا دعقم هطسوت دقو نانبل بشخ نم ناميلس تخت ناك امكو .يومد

 بيلص دعقم نم هناوجرا دعقم نيأو حيسملا تخت نم لاميلس تخت نيأ نكلو

 تخت .امأو .ءادفلا .ناطلسل ادرحب ازمر ناك هناوجراو ناميلس تخت نإ ؟حيسملا

 نودب تخت دجوي املقو .ةيعقاو ةيومد ةحيبذو ةيئادف ةقيقح- ناكف هناوجراو حيسملا

 ماعلا توختف .ءامسلا يف مأ ضرألا ىلع كلذ ناك ءاوس مد نودب شرعو ناوجرا

 غوبصم هبيلصو ضرألا ىلع حيسملا شرع امنيب .سانلا .ءامدب ةغوبصم هشورعو

 ةملك همسا ىعديو مدب سومغم بوثب لبرستم وهو" هنع ايؤرلا رفس لوقك همد

”5/ 



 ةينانألا حور ىلع موقي افّيزم نوكي ام ابلاغ ملاعلا ناوجراف :١7(. ١ةؤر) "هللا

 حور ىلع اقالطإ موقي يوام ناوجرا وه حيسملا ناوجرأ نكلو .مكحتلاو ملاظملاو

 كل ولملا شورع تيناك  قللذ لجأ نم . سوفنلا صالخ هالذسو بيلصلا هتمحل «ءءادفلا

 ىلع ةمئاق يه املاط نايدولا لفسا ىلإ جرحدتلاو عضعضتلا ىلإ اهقيرط يف لازت الو

 ةبيلص شرعو خيسملا .تخت امآ .رشبلا نيب نم نيسئابلا ءامد .ىلعو :تاذلا .هيلات
 2 ١ اس

 ةرخص هتعيبط ْق هنال فصارعلاو شورعلا طسو يف امئان ايدحتم اذكه ىقبيسف
 .ءادفلار ناوج رالل كحو ةحلل

 سا١

 لكب رشلا هقوف عبرتي تخت .ناشرعو ناتخت لب ناحورو ناتوق دوجولا يف اذ

 سيلبإ ىف وع 'انمكوب اقالطإ ةسلصملاو الإ .تاذلا .فددعم .هتاهجاوو هلاكشأ

 5 ةيضخلا عامنا 2 نالا ّىح لمعي يذلاو ها ماعلا لضي يذلا ناطيشلاو

 ريخلاو ظ5ظ5 قحلا هقوف عبرتي رخآ يبشحا تو اكالهو ءاقشو املظو 527

 :انيو حاوسي حيسملا وه اعروطر سناك بحلاو ان

 يساج قرف يق ورع نوني اج ابلاغ نييروتاتكدلا افاعلطو نياظلا نضرألا كولبت

 شورعلل فعل داحبألاب 2 كلذو نيسئابلا ءامدب افوخطليو نيرخاألا

 ةرات ناطلسلاو كلملا تابلطتميو ةرات ةماعلا ةحلصملا مساب كلذ نيلعاف .تاماقملاو

 اوحار شورعلا ىلع اومكحو توختلا قوف اوعبرتو ةياغلا وغلب ام اذإ يح «ىرخأ

 ةذيذللا ةمسدلا لكاملا نم مفوطب نوألميف روجفلاو كتاقبوملا لمعل نوعفدني

 نومكحتيو لب بهذلاب مهزاخمو مهويح نوألمبو حبذلا موي ىلإ امك اهفومحشيو

 لج :اغولب ةيصانلا اهفانكأ ىلع اوغلب مدعي اهرولذرو امك بوعشلا رئاصم.ق

 شورع اهإ .نيمشاغلا نييروتاتكدلا ماكحلا يساركو نيئاظلا ةاغطلا توفت اهنإ
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 مهيف تمتف رشبلا ئب نم ءايربألا ءامدب مهشورع تخطات دق نيذلا نيرمعتسملا

 كؤاسؤر .ءامي ةشوشغم كرمحو .الغز كتضف تراص" ةلئاقلا ءايعشا ةوبن

 نوضقي ال .اياطعلا عبتيو ةوشرلا بحي مهنم دحاو لك صوصللا ءافغلو .لودرمتم

 :757١(. ١شأ) "مهيلإ لصت ال ةلمرألا ىوعدو ميتيلل

 اوبرشو ءارقفلا موحل اولكأ دق نيذلا نيملاظلا ءالؤه ةبقاع نوكت نأ ىسع ام نكلو

 يب نم نيحئانلا عومدب اولسغو ًاناوجرا مهشورع اهب اوغبصو نيسئابلا ءامد
 ؟امادقأ مهل مهسنج

 لداعلا سودقلا نم ءاضقو ةبيهرو ةلداع قحلا هللا نم ةنونيد يه مهتبقاع تسيلأ

 ةمصاخملل برلا بصتنا دق" ءايعشا يبنلا لوقك هيرب نايدلا نم اكالهو اعيد

 مهئاسؤرو هبعش خويش عم ةمكاحما يف لخدي برلا .بوعشلا ةنونيدل مئاق وهو
 نونحظتو ينعش :توقحصق مُكملام :مكتؤيب يف سئابلا بلس .مركلا مقلكأ دق مننأو
 قلاع رهفللذل نا فرز 62 هع ماو وتلا بر. كيلا .لوقي: .نيسئابلا ..هوحتو

 ىلع سلحت ةغراف يهو امباوبأ حونتو نئتف برحلا يف كلطباو فيسلاب نوطقسي

 2.( 795: 4 شأ) "ضرآلا

 ءادفلاو ةبحملا تخت هنإ .بابرألا برو كولملا كلم شرع وهف اذه حيسملا شرع امأ

 يف. بعرم .هنكل طيسب .يبشخ تخت .هنإ .صالخلاو ةايحلاو بلا يسرك .هنإ ..مالسلاو
 لثمي هنأل كلذو .ةيضفلا يساركلاو ةيبهذلا توختلاو ةيديدحلا شورعلا لكل هتاذ

 شورع تحئرت ام اذإ بجع الف .ءادف بحلا سنؤيو اقالطإ قحلا دّسجيو ادبأ ريخلا

 برحلا ىقبتسو .ًاليثمت لطابلاو ملظلا لئثمت لازت ال يهو انرت هترضح يف نيملاظلا
 رب ربلاو قح قحلا املط نيملاظلا شورعو يبشخلا حيسملا شرع نيب الاسس ةسئاق

 ظظ



 ةايحلاو ةوق ناطيشلا نم ىضمأ ريخلاو اعبط ةينانألا نم حلمدا ءادفلاو ارهوج ءادعلا

 هتختب ىدحتي حيسملا ىقبيسف اشرع ناطيشلا نم تربلا هللا ادوع توملا نم بلصا

 .اراضتلا ريخآلا دعب دحاولا اهيل رضميو ةدحمملا ةنكلملا ةيناميلسلا توختلا لك

 مكبي هدض قطني ناسل لكو اللش لشتس تحتلا اذه ىمللع لواطتت دي لك كلذل

 هعم براضتي تخت لك لب ءاراسكنا رسكنيس هيلع :لرحتي ملق لكو امكب

 لطابلا ىلع رصتني قحلاو ةملظلا دراطي رونلا نال ءاجرحدت قامعألا ىلإ جرح دتيس

 اقالطإ حيسملاو ةوادعلا ادباو امود علتبت ةبحاو رشلا قدي امود كلب ريخلاو

 .ناطيشلا ,مادقألا تيغ قحسي

 1 4 1 2 و 9 ٠ ! ١ 3 و اة ْ 0 0 7

 هطسوو ”ايص ايلز اكلمو انيشي ءاذفو امح اناوجر حيسملا تحك دلدعفمف دإ

 اذه يوامسلا ءادفلاو اذه يملإلا بحلاف .ميلشروأ تانب نم ةبحم فوصرم

 نهو ىوهلا بسح امود تاشئاعلاو ملاعلاو دسجلا تائب ابسل نذإ ميلشروأ تانبف

 نهيشم يف تارطاحو نمنويعب تازماغ قانعألا تاودمم نيشمبو نخماشتي

 ؛ لغز اديح ادا ع ىلاو ةيراعسسلا قررا تايب نع لب «نيلعيرأب سعف

 ىراذعو تافيفع تايحور تانب نرص ناميإلاب نه لاو دعوملا تائب نفأ

 تاديدجلا تانبلا ّنفإ لجا .سرعلا ىلإ بيبحلا عم تاثراولاك نلخدي تاميكح

 سيل نخماشتي ىئاللا اهلك ةقيلخلا نم لب ءبسحف ميلشروأ نم سيل «تاراتخملا

 وحن علطتلل لب سانلا ىلع عفرتلل ال ّنهقانعأ نددميو حيسملا ةماقب لب نهتماقب
 خف يف مهعاقيإو ءاطسبلا بولق دايطصال ال ّنِفويعب نزمغيو يوامسلا شرعلا



 هتسادقو حيسملا ةبحم ف مهب عاقيإلاو مهدايطصال لب تاوهشلاو ناطيشلا

 هرب سارجأو عوسي ليحنإب لب نموقو نهتنيزو نهلامجو َنهلجرأب ال نشحخشخيو

 ماعلا ف اكلم تايحورلا تانبلا نبلطي ال كلذل .هتختن تاالامك و هئادف لجانجو

 تاوامسلا يف َنهتختو مئاق يلاعألا يف ّنهكلم نال اتخت ضرألا ىلع نيغتبي الو

 ناطتشلا م قيرتشا نق. كلإ يح ور ةسينكلا زيه اضيا تاايحورلا ميلشووادتانيف

 :١/8 ١طب١) لزألا مايأ ذنم رابلا حيسملا مدب لب ةضفو بهذب ال ,دسجلااو ملاعلاو
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 هناوجرأ نم راذحو لئازلا ناميلس شرعو ةسدقملا ةسينكلا اهتيأ كايإف كلذل

 هناوجرابو اماقم حيسملا شرعب كيلع لب .تاشخشحملا تازماغلا هتانبو فيرملا

 شورعو ةسينكلا اهتيأ كل امف .الاثم تاميكحلا تارهالعلا هتانببو ةايح يئادفلا

 ءامثسلا نم كل حيسملا تاب دقو اهاوجراو اهدعاممو اهدفاورو اهديماوعب ماعلا

 هلسر عمجمب فو رم ارنا اريانج قو 0 ضرألا ىلعو

 تضتل نبع ةبسينكلا,اهثيا:مؤيلا نالت ؟ماقملاشطعتو“ صنم 'ي اغمطو زكرم ةاعاذمل

 تاحايتحال اتيكسستو ملاعلا تارييعت نم ايشاحتو ناطيشلا نم افوخ هبيلصو حيسملا

 نيذلا .نيسيدقلاك ةايحو احور يئادفلا ناوجرالا مويلا نيسبلت ال مالعف .دسملا

 ةميظعلا ةقيضلا نم اوجرخ دقو ضيبلا بايثلاب نيلبرستملا كئلوأ" نامبإلا يف كوقبس

 هللا شرع مامأ مه كلذ لجا نم .فورخلا مدب اهوضيبو مهايث اولسغ دقو

 اع .فبإ ب ا وو "مهقوف لحي شرعلا ىلع سلاجلاو هلكيه يف اراهو اليل هنومدخيو
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 اقح نيزاتحتأ ؟ةيدسج ةنيزو ةيملاع ةرخفمو ازمر ناوجرالا سبلب تيفتكا لب .(

/ 

 كينب مويلا فقيأ ؟راصتناو ةبلغو ناعإب «بولصملا يرصانلا ةقيض «ةميظعلا ةقيضلا

 ةمدخلاو ةداهشلاو ةالصلا يف راهو اليل ءادفلا ري و هللا شرع ماما خويشلاك انيقي |

 شرع يف تافوصرمو تاسدقم تايحور تانب مه موبلا كتانب لهو .ةايحلاو

. 6 

 ديماوعلاب «ةعاطلاو عضاوتلاب «نامبإلاو سيركتلاب نيسيدقلا ةسينكو ميرم ءارذعلا نإ
 0 4-3 8 _ا ا _- : عاد دس ا١لنا ”* ل < - -_ 3

 ١ |( 1 01 0 0 ١ 1 أ ||
 2 ا 2 00 02

 كاخص ان اك د: ايم ضو ان دييمهلل ان رايص .كف: تتاثنلاو. ل وجرالاب له هرلاو
 - 2 رو 2 | -_ - ىف 2-8 , 54

 تلا .طسو قف .نيسيدقلا ةيسينك و ءارذعلا تسلح دق اذكهو .,الرمو اكذعو
*ً 

 مأ .يبشخحا حيسملا شرع .ى ءمظنمو فوص رم تنا نيا , ٍيرعلا ْئراَملا اهيا تناو

 م”. - ْ 00 1 <. 5 , ْ ١ , ٠

 6 ا 5 . يل ا م . »7 3 1 0 سك 1 أ . ل ْ
 نكاميلس سرع 8 ةهرغقسسم ةيضرالا ميلش روا تانك مأ .يم.املا صضيبالا حيسملا نسر

 مام ياو : ولصمل حيسمل !ناب كبلفق سرع ىلع خبرت# يدل 2 لب !يمادل 5 .فعأ و دين ا |. ؟تكلا كلل ع ل , "ر «للا ٠ © مادلا

 ما ةلتاقلا ةئيطخلا ؟بولصملا مادقأ تحن تيملا بلاصلا ناطوشلا مأ تاومألا نيب نم

 ال , 1 ان أ 2 2 0 . 28 هتختب ناميلسأ ؟ اطاملل حباذلا وحلا مأ ناسنالل حباذلا اطاملا ؟ةيمحا ةسادقلا

 : ينادمل ىبشحا هتحتب حيسملا مأ يداملا يبهذلا م فاريلا قنا وهم 07 (

 0 1 5 1 ل رن 0000 3 5 ة اذ

 هلل حيسملا بيلص يف يبشخلا تحتلا نأ يبحاص اي ملعت نأ وجرأ ءيش لك قوف نكلو

 هب كسمت كلذل «يئادفلا ىئابرهكلا غةيرفتلاو قعاوصلا ةبضغ نم ظفحي هدحو
 : يف ل علو د ّْ 0

 هرب نايس بيرق ادع هلال ايس اسود ةيقارو ناعلاب هقرذ يلح و ديو اكل

 ل :١7(. ةؤر) فوقولا عيطتسي نمو فورخلا بضغ
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 همأ هب هتجوت يذلا جاتلاب ناميلس كلملا نرظناو نويهص تائب اي نجرخأ -5

 هبلق حرف موي يلو هسرع موي يف
 حورلا ةقطنم نلخداو ةتيمملا هلامعأو دسجلا ةرئاد نم نويهص تانب اي ّنحرحخا معن

 ءامسلا ةرئاد نلخداو ةريرشلا هتايرغمو ملاعلا ةرئاد نم نجرحا .ةديحما هرامثو

 نإ نذيلاو ةكلهملا .هتاطلسو .ناطيشلا ةيجيتاردت نم نحرخا :ةّيَسلا اتايهمكفو

 ثيح ةيحورلا مودسو ةئيطخلا رصم نم نجرخأ .ةصلخملا هتاطلسو حيسملا ةرئاد

 دسافملاو لالغتسالاو ملاظملاو لايتغالا حورو رمآتلا ثبحو عوسي انبر بلص

 ثيح عوسي «سدقملا لبحجلا ىلإ ندعصاو راتهتسالا حورو ربجتلاو لالحنالاو
 بحلا رهاظمو تايلجتلاو ةسادقلا ثيحو ةيهلإلا تانالعإلاو ةريئنلا دهاشملا

 ةسدقملا لابحلا ممق قوف عبرتي قحلاو ىلجتت ةمعنلا ثيحو تاماركلاو
 .تايوامسلاو

 ةيملاعلا نويهص نمو ةيضرألا ميلشروأ نم ةيوامسلا ميلشر وأ تانب اي نجرخأ لجأ

 كفسو لتقلا ثيحو ءافخلا يف ءايرلاو شغلا ثيحو مالظلا يف رمآتلاو ملظلا ثيح
 تايقالخأ اللا ثيحو رامعتسالا عم مكحتلاو ةرطيسلا ثيحو ماتعلا يف ءامدلا

 نحجرخاو ابولصم حيسملا لتقي ثيح لب ناطيشلا عم تايممالا اللاو تايناسنإ اللاو

 كانهو .ءادفلاو نارفغلا ثيح بيجعلا ىلتلا كايذ وحن ةلتاقلا ةلحملا هذه جراح

 .هبلق حرف موي قو هسرع موي ف هّمُأ هتجوت دقو حيسملا يوامسلا كلملا نرظنت

 يعيبطلا توملا ناك نإو ؟فاتهو راصتناو سرع مويو حرف ببس بيلصلاب
 3 يار هاو عر ران ورك نكت بيض و اكو نرخ موي :فولألا

11 



"5 

 ارهوجو ةدام ةيرشب ةعيم. لك نع كلت انعإف هذه :بيلصلا ةيدف لب هذه. بيلصلا

 اتوم لب هتاعلطتو هلامآو ناسنإلل اتوم هتاذ يف سيل اذه حيسملا توم نال .ةياغو

 اباطقا ةعساو اهروذج ةقيمع «؛ةصاح ةزكرم امالا تناك نإو حيسملا مالاف اذإ

 املاط ءاجيوتتو افاتهو اسرع هتوم موي فو ةحرف هبلق يف تتاب اهنكل ءاهاهاحتا ةديعب

 وه امنإ اذه بيلصلاو ال فيك .ّصالخ ةيرشبلا سفنللو ةايح ناسنالل رمألا يف

 مسا ديجمتل ةديحولا ةليسولا وهو ناسنإلل هلل“ رهوج نالعتسإل ةديحولا ةطساولا

 ف بيلصلا ناك نإف .يومدلا يئادفلا دحملا اذ ناسنإلا صالخو ضرألا ىلع هللا

 حور قحسيو ةيحلا سأر عطقيل ضرألا ىلع ءامسلا نم ا. كه طقس دق افيس هتاذ

 دق هيف توملاو 55 هموي نوكي ال فيكف .هتهارشو توملا علبيو هلقعو ناطيشلا

 ؟اقاتعنا توملاو داسفلا نم قتعنا دق بيبحلا ناسنإلاو اعالتبا علتبا

 يذلا جاتلاب حيسملا كلملا نرظنتل تايحو رلا نويهص تانب جرخت نأ يعيبطلا نم اذا

 25057 .هبلق حرف موي فو هسرع موي ف همأ هب هتجوت

 ف ؛يوامسلا هميلعت ف «يناسنإلا هدّسحَت يف ؛يوارذعلا هداليمب بيرغ وهف .ملاعلا

 يف «يقوسانلا همايق يف «يئادفلا هبيلص يف «يتايحلا هقلح يف ؛يوهاللا هصخش

 .يدمرسلا هرب يفو يئاحرلا هئاضق ف ؛يرشبلا هدوعص

 تعّصر دقو اعبرت جاعلا نم شورع قوف نوعبرتي دل ضرألا كولم لحا

 نم ىلعأ ناك نإو هنإف حيسملا «بيرغلا كلملا اذه امأ 6-05 ساملاو بهذلاب

 .اريمست هيف رعسو اعاجطضا نشنملا بشنخللا قوف عجطضا دمتف اماقم تاوامسلا
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 ىلالاو ةيلاغلا رهاوجلاب تمعطت دقو بهذ نم ناجيتب نوح.وتي مهلك ضرألا كولم

 معطت دق امدعب يمادلا كوشلا نم ليلكإب جوت دقلف بيجعلا كلملا اذه امأ .ةنيمثلا

 تاماركو داحبأ سارعأ يه امنإ كولملا سارعأ .ةايحلا رهاوجو مدلا تارطقب
 نانمك تاعاقياو موز كل تاوهش مئالوو تارسمو لالج تاالافتحاو

 امنإف ءامسلا كلم «حيسملا سرع امأ .تارائيق ةوشنو سنا سلاحمبو تاينوفميسو

 يف هلإ سلحبو دولخو ةايح ةميلوو عوشحو ةدابع ةلفحو عومدو ةبوت سرع وه

 يف مه نوراتخي ضرالا كولم .عوبرلا طسو ف زيزع صلخمو عومج طسو
 رابلا حيسملا كلملا امأ .تايراجو .ةديس «تايرسو ةكلم «تابيبحو ةبيبح مهسا رعأ

 دنعو «ةديرف ةيحور ةقيشعو ةدحاو ةبيبح ةديدجلا ةيناسنإلا هل راتخا دقلف اذه

 يه هتايحو ةايح هتاذ يف حيسملا توم نأل ؛كلت ةسينكلاو هذه ةبيبحلا شيعت هتوم

 مهبناجب نفديو ناطلسلا مهعم تومبو مكوق مهنع لحنت كرلملا توم يف .ةايحب ةايح

 نيئالملا مهوح فتلت مقايح ف «ءضرألا كولم .ناحلوصلا ربقلا ف هعم تبنيو

 مههؤت اهيلأت لب «نويلبابلاو نويروشآلا مهمادقأ دنع حرطنيو نويرشبلا مهل دبعتيو
 نوّضفنيو ةيلخت مهنع نولختي ام ناعرس مقوم دنع نكلو «نييليئارسإلا طابسأ

 نم بيلص قوف لب ةيلخت عيمجلا هنع ىلخم دق ةيدسجتلا هتيح دنعف ءامامت ضيقنلاو

 اريهامج هلوح نم ةيرشبلا تعم ذقلف هتوم دعب اماو ءاعفر هوعفر لق راعلا

 .هعبتت نيئالمو تاوبر تاومألا نيب نم هتمايق يثو افولا هل تدبعتو

 اوسع قيحتسلا يداولا ىلإ كولم داجيت ج رحدتن ام ناعرس كلذ لحأ نم

 هتاذ يف ناك نإو حيسملا ليلكإف .ايدبأ اتابث تاوامسلا ىرذ ف حيسملا جات تبثيو



 بالا دج نلعأ دق املاط سرع رجفمو حرف قلطنم هتاد ؛تقولا ف هنكل مآ ةلع

 .اعفر يوامسلا بآلا ىلإ يضرألا ناسنإلا عفرو انالعأ يضرألا ناسنإلل يوامسلا

 ناميلس ميكحلا راشأ لزألا بلق يف ةنماكلاو ةيصالخلا ةيلزألا ةذللا هذه ىلاو

 اساس هدعض تنك .ضرألا لئاوأ كنه .غدبلا كبه 000 لزألا ذنم هلوقب

 يب عم يتاذلو .هضرأ ةنوكسم يف ةحرف .همادق امئاد ةحرف .هتذل موي لك تنكو

 .( 0١7 :ممأ) "مدآ

 ناسنإلاو يوامسلا بالا ةذل عوضوم وه حيسملا كوش لباكإو حيسملا بيلصف اذإ

 دّسجتملا هللا تاذ وه كوشلاب جوتملاو اذه بولصملا املاط ءاوس دح ىلع يرشبلا

 كولم هباهي مالعف اليلكت كوشلاب للك دق حيسملا ناك نإ نكلو .هتاذ يف دحوملاو

 هنوبلصيو ةمواقم ناطيشلا نم يحوب هنومواقيو اباعترا هن اوبعتريو ةباهم ضرألا

 ةداسو ناجيتلا كولمو شورعلا بابرأ هيف مه يذلا تقولا ف ءابلص ديدج نم

 توصبو مهقامعأ ف مهربخت مهرئامض نال ,ءسيلأ ؟تاوقلا ءامظعو تاناحلوصلا

 رهظ يذلا يقيقحلا هلالا هنأ لب «بابرألا برو كولملا 0 وه حيسملا نأ تفاح

 ؟دسبلبا يف

 ْش | : تا دعا 'ء ءا
 ام اذكه حيسما وحد را مكولق تاس معرو هددصه كولملا سيساحا معر 0

 تانيصحتلا لكب نونصحتيو تاوققلا 03 نوئبعيو تاقاطلا 03 نودنجي اوحرب

 هلوقب دؤاد يبيبلا هيلإ رابعا يدلا عقاولا .ءايحالا صضرا نك هااصئتساو حيسملا ةم واقل

 0 7 ل 9 57 : 8 00 ع 7 - . لل

 عمتجاو ضراالا كولم تماق .لطابلا ف باوعشلا ركناتو ممالا ترا اذامل

 15: 4عا) ليئارسإ بوعشو مما عم يطنبلا سطاليبو سدوريه .هتحسم يذلا

5” 11/ 



 فوخب برلا اودبعا اوبدأت ضرألا ةاضق ايو اولقعت كولملا اهيأ نآلا امأ" .(7

 دقتي ليلق نع هنأل قيرطلا نع اوديبتف بضغي الث نبالا اولّبق. ةدعرب اوفتهاو

 :1٠١١-١5(. ؟زم) "هيلع نيلكتملا عيمجل ىبوط هبضغ

 قاشع «ليئارسإ بوعش عم ضرغملا سطاليبو لاتحما بلعثلا سدوريه ىقبيس معن

 نوبصاني اذكه «ةيضفلا مقاناحجوصو ةيبهذلا مفاجيتو ةيديدحلا مهشورعب «مالظلا

 ةبرحو هتمسوأ ريماسمو هناحوص ةبصقو هبيلص شرعو هك وش جاتب حيسملل ءادعلا

 هناطلسل 2006 كلذو .ةمايقلا ةعاس «ةعاسلا مايق حو هبح تاراجفناو هبلق

 َقأيَس حيسملا نال .هئاضق نم افوختو هرب نم 27 هئادفل افطر هكلمل ةسفانمو

 سيل جّوتيو ميظع دحملا نم باحس قوف لب «ميلأ راعلا ننم بيلص قوف ال ةينا

 بصق نم ناحبوص سيل هديب كسميلو سمشلا نم ليلك'ب لب كوشلا نم ليلكإب

 يعرءاهيف ةينكاسلاو ٌضرألا :بعّول كلذو. "ديد م. .ناتجوتس لب" ضوضرم
 يلاولا ناك نإف .ابيه بهتلي اهاضحأ يف اهرشو ديدح نم بيضقب امك اهنيديو

 ةنوئنيدلاو ففعتلاو ربلا نع هملكي وهو سلوب لوسرلا مامأ بعترا دق سكليف

 ضرألا كولم رئاس باعتراو اميسج اذه سكليف باعترا نوكي مك ىرت ءامالك
 انايد ءايحألل ءامسلا نم يتأي نيح حيسملا عوسي «سلوب .برو سودق مامأ اميظع

 ؟ًالداع ايضاق تاومأللو

 تايوامسلا ميلشروأ تانب ايو تابئاتلا تايحورلا نوبهص تانب اي نتنأ اّمأ

 ةبلاصلا نويهص نم نحجرخاف «تاراتخملا تاسيدقلا ةسينكلا تائب ايو تايلاعلا

 حيسملا عوسي مالسلا كلم ىلإ نرظناو ةينازلا ةيدسجلا ةسينكلاو ةلتاقلا ميلشروأو

 ىراذعلا اهتيا نكل ام هنال .هبلق حرفو هسرع موي ف كوشلا نم جاتب جّوتم وهو



 حيسملا نكراتحا دق امدعب ةلهاجلا ةسينكلاو ةلتاقلا ةيسيرذلا ميلشروأو تاميكحلا

 ىلإ هسرع موي يف نكلخداو ًارون نكحيباصمو ًاتيز نكتينآ المو ارايتخخا بيبحلا

 ًادسح ةلئازلا كولملا شورع ىلإ دعب اميف نرظنت الف ؟الوخد يوامسلا ردخلا

 هر دق امدعب ءاقايتشا ةجرحدتملا مهاجيتو ةريغ ةدسك أتملا ةقاربلا ماناحجوصو

 2 57 امئاق يلاعألا 0 تطرف اتباث اغيقر تاومسلا يف اشرع مكلو حيسملل

 .بيلصلا سرع ؛هسرع مويو حيسملا كديحو فافز معرم ءارذعلا اهتيأ كل ائينهف الأ

 ممل سيل" مويلا يلوقت نأ كل لهف .سومشلاو كوشلا ناجيتب هجيونت موي كل ائينهو
 اهءام لوحيو ةسينكلا يف ةزجعملا عنصيل ليلجلا اناق سرع ف ةرم اهتلق امك -

 ةنهكلاو مادخلل مويلا يلوقت نأ كل له لب ؟ةضئاف بوئقلاو ضاوحألا يف ارم

 مادنملا نأ مأ ؟ءام سوفتلا نارجأ اوألميل .(5 :؟وب)" هولعف إف مكل لاق امهم"
 اهي اوألميل ةقاط ةمدخلا نم الو ةرمخ ءادفلا نم الو ءام ليْبإلا نم مهل دعي مل مويلا

 .راكفألا امب اورمعيو ضاوحألا

 ينوكف «ليلجلا اناق سرع ىلإ اويعد نم عم تيعد دق ةيدو هعملابف يسفن اي تنأ امأ

 ءادفلا ةرخن .ةقتعملا ةرمتلا نم اءولمم اقزو ةيخلا هللا ةملك عانت ةعيلع .ةّرح .كلذل

 بادي بولقلا يف ءامسلا



 عبارلا حاحصالا

 كباقن تحت نم ناتمامح كانيع ةليمج تنأ اه .يتبيح اي ةليمج تنأ اه -أ١

 نغني -طيداق ةاياج حيسملا كاري اذكه أ .ةيهازلا ةلعؤولاو ةدوبحملا ةسينكلا اهتيا هيإ

 حورقلاب ةبورضملاو سأرلا ةمق ىلإ مدقلا لفسا نم ءاصربلا تنأو ءانغ كلامجب
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 هب دج ىح اده ديدجلا حورقلاب كلامح نوكي نا ىرسسع ام نكلو ؟بويعلاو

 هب كاطغ دقو هؤادفو كيف حيسملا دسحب لامج وه أ ؟اذمءأ حيسملا يلزألا ليمجلا

 ميلاعت لامج وه أ ؟احسم هب كحسم دقو كيلع حيسملا :سادق لامج وهأ ؟ةيطغت

 3و رقما نامت ما زير“ م ”انللفعأ) كتير دقو هتمكحو حبيسملا

 ةمعنو لامح قوف الامج كلذب ترثكف اذه لك وه كلامج نأ مأ ؟الالج تمظعو

 ادمرس ليمجلا حيسملا نأ يح «ةليمح اذكه ترصو اريثئك تيلحتف .ةمعن قوف

 ؟قيتفت ءادتلاب اقنع

 كءانبو ليمج حيسم كساسأ نأل ءانبلاو ساسألاب تنأ ةيمج «ةسينكلا اهتيأ معن

 ءءاضعألاو سأرلا ةليمج كنإ :١١_١١(. ”وك١) ةميرك ةراجحو ةضفو بهذ

 نوراتخم نونمؤمو نوسيدقو لسر مه كءاضعأو ليمجلا حيسملا وه كسأر نأل

 فو يئبلعلا كفارتعاو يفخلا كناميإ يف ةليمح كنإ .جراخلاو لحادلا يف ةليمج كنإ

 كتماقب ةليمج 'كنإ 'نيسيدقلا ةسينك اي اقح.يجرانخلا كدسحو يلحادلا كحور

 ةماق «ةيوامسلا ةماقلا كلت ةديلو كنأل ؛ةيدسجلاو ةيمسفنلاو ةيلقعلاو ةيحورلا

 ةفطاعو 7-2 2 ةايح ةيهلإلا ةماقلا كلت ىضتقمم هذه كنتماق نيططختو حيسملا

 ”4رام ليارت# ,٠ كوتا اكتايح جس مهو كاذيع تناب 0000

 "او



 همدو برلا دسج تسيل أ ؟ناتاه ناتمامحلا ةسينكلا انيع نوكت نأ ىسع ام نكلو

 ءاطغلاو يداملا باقنلا تحت نمو ناتمامحلا نانيعلا ناتاه امه حبذملا ىلع نم

 برلا لوقك ارونو احارس دسجلل ناتيعيبطلا نائيعلا تناك نإ هنأل ؟يعيبطلا

 بلقلا ناك نإو .ةسينكلل نيترينلا نينيعلا ناذه همدو براا دبسج نوكيف ءعوسي .
 مكدللا ا رن 5 ةايحلاو بحلاو ةقاطلا ردصم وهو ةيعيبطلا ةايحلل ةلع وه

 ةقاطلا ردصم وهو ةيحورلا ةايحلا ةلغ وه امنإ همدو برلا دسج رس «كلذك

 ظ ظ .ايهلإ ةايحلاو بحلاو

 مل يذلا لوهجم ا هلإلا كاذ سدقلا حورلاب ةرينتسملا ةسينكلا ىرت نينيعلا نيتاهك لجأ

 همدو برلا دسجبو نيتمامحلا نينيعلا نيتاكو .انيثأ ةفسالف حس سانلا نيه دحأ هري

 حيسملا بلق ف الزأ نوزخملاو قفاخلا يئادفلا يهلإلا بحلا كايذ ةسينكلا سيسكت

 تام دقو حيسملا ةسينكلا ىرت رمخلاو زبخلا باقن تحت نهو .ةايحلا بلق «بيبحلا

 يعيبطلا ءاطغلا اذه تحت نم ناميإلاب ىرت لب ءاهريربت لح.أل ماقو اهاياطح لحأل

 اراض ةبشخلا قوف عفر دقو هتاذ دسجتملا هلإلا

 ديعصلا ىلع نبتمامحلا نينيعلا نيتاه كلتمت ال نيسيدقلا ىلا ةسينكلا . نأ ريغ

 حورلا اهكالتماب هنال ءاضيأ قابلت قاتورلا ديعصلا ىلع لب ءبسحف قوفاللا

 ءاقنلا حور فطللاو ةعادولا حور «مالسلاو مامحلا حور تكلتمإ دق سدقلا

 سانلا مامأو لب بسحف هللا مامأ سيل نيتمامح كلذب اهانيع تراصف .ةسادقلاو

 ةيصو ةلمكم اضيأ رارشألا عم لب ءبسحف نيحلاصلا نيسيدقلا عم سيلو ءكلذك

 ."مامحلاك ءاعدوو تايحلاك ءامندح اونوك" ةلئاقلا برلا

 يف اهانيعو ءاذه يايحلا اهلاجب يف ةيمامحلا نيعألا هذه ةسبدكلا كلتمّت فيك نكلو

 يلاتلابو الوأ ةيبارغلا اهينيع علقب سيل أ ؟ةسرشلا بائذلاو نابرغلا انيع امه لصألا
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 هلوقب عوسي برلا اهيلإ راشأ ىلا ةيحورلا ةيلمعلا هذه «نيتمامحلا نينيعلاب اهعرز

 الو كئاصعأ دحأ كلهي نأ كل ريخ .؛كنع اهقلاو اهعلقاف كنيع كترثعأ نإ هلال"
 : 0 1 3( م0 . ك1 ع 5 1 71 5

 نويعلا علق اذه همالكب حيسملا دصق أ ؟نذإ اذام ؟'منهح ف هلك كدسحج ىقلي

 الإو نينيعلا يف ةمثاحلا ةفرحنملا ةريرشلا ةوهشلا علق دصق ىلءالك ؟ةيعيبطلا ةيدسجلا

 .لويع لود نمو انايمع اقالطإ نوسيدقلاو نونمؤملا راصل

 ةطيسبلا نويعلا اهلحم عررّتلو ةسينكلل ةريرشلا ةدسافلا ةقيتعلا نويعلا علقُتل اذإ

 نويعلا اهنم علقُتل .ةعضاوتملا نويعلا اه عرزتلو ةيلعتسملا نديعلا اهيف علقّتل .ةرهاطلا

 نويعلا اهل عرزتو ةرحجافلا ةينازلا افويع علقُتل .ةميحرلا نويعلا اهل عرزتلو ةيساقلا

 ةملاسملا نويعلا ال عرزتلو ةدقاحلا ةسرشلا نويعلا اهنع علقتل .ةرهاطلا ةسدقملا

 . "لقتل ,عيدولا مامحلا َنوُيَح ا خررتو ةمقتنملا بائذلا ثوُيع اهنع عقل :ةبحملا

 ؟ هنأ كلذو حيسملا عوسي «ديدجلا .ناسنإلا نويع عرزتو قيتعلا ناسنإلا نويع

 .بلقلا عضاوتملاو عيدولا

 سيلأ ؟ةحلاصلا نويعلا اهلحم عرزيو ةريرشلا نويعلا علقي نأ ودنقي: يذلا نم كلو

 ؟َبعَشلا ف -ضرم لك -ىفشي-نأ :رداقلا-بيبطلا سيلأ  ؟ءضعألاو .داسجألا قلاخ
 تيرا 0 5 ع 1 5 1 1 5 ٠

 'اذكه انايمع مقاهمأ نوطب نم اودلو امدعب نايمعلل نويعلا قلاخ حيسملا سيلأ

 عباصأ لجأ؟ح ورلل انويعو دسجلل انويع نايمعلل قلخي نأ رداقلا حيسملا سيلأ

 ةريرشلا نويعلا ناسنإلا نم علقت نأ ةرداقل هليحنإ تامل“ ف يه امكو حيسملا

 دادزتف نويعلا هذه لحكي هسدق حور ةعشأبو ةعيدولا ةح اصلا نويعلا هيف عرزتل

 انك كن



 و . . يد وع ف م 5 م 00 20 :

 «ىري ال يذلا هلإلا كاذ ىرت نأ ةسينكلا عيطتست نيتدبدجلا نينيعلا نيتاك معن

 باو 9 ا 6-2 2 ص ور .ل لح 6 3 تاحشص ف نأ تو ةرداملا ةيغعسملا هتقلح نابج ق روف ةارت انج ديسملا م” ومسي

 ةزاركو هئادهش ءامد تاحرصو هيسيدق ةسادق ف هارتو ةيفابلا ةيحلا هتاملكو هليحنإ

 ع دارت اب ( هتعيب سوقطو ةئنبك مم رارسا 5 دارثو ه.اسسر تازجعمو هي تكف :

 ع , - | س» أ 5 3 ٠
 .هئادفو هتوهال ةفاضو همدو هني رشب ملسجج ف مخلاو نيخطلا ضارعأ

 يذلا كاذ املالخ نم ىرت نأ ةسينكلا عيطتست ىلا ةيحورلا تاسدعلا يه هذه |

 نيتيرانلا هينيعب ءاهبيبحو اهحيسم ةسينكلا ىرتو .هوري ملو كولم هارب نأ ىهتشا

 اذكهو .ةحيرجلا ةيناسنالال 5-5 ةعادوو اهئافلحو ةئيطخدلل ةقرخم اران .نروتعي د و ولا

 تحت اًهاذ ىفختو اعلطت ديسألا لإ .ءلطنت الاط نييامحلا قيديعلا ةسينكلا .كللعت
 ِ 3 ع < 2 0 د 5

 ىلع بولصملا ليدنمم ىطغتتو افل ءادفلا فئافلب اهسفن فلتو هان عضاوتلا باقن

 اهنع عفرت نأ مويلا افاش وه امك ةسينكلا تلواح ام اذإ نكلو .ةيطغت اههجو 1 ا 0 أب - 1 ها 5

 نع 57 ل : رز "© . اهتيتاذب رهظتل ليدنملاو ءادفلا فئافل نع ىلختتو بيلصلا باقنو عضاوتلا عقرب

1 

 لكش ريعتي و اه ريصب مّتعتو ( ما ظلغتو اهانيع ص رمتمس لاحللف
 5 )6 كو 3

 ع

 3 | : 2 6-0 : ارا ١ 8 2 ا م
 هروص فبيبحا حيسملل صخخشت لآ عي '” كاذاو ءلاههجو رظنمو انبي

١ 

 سملتتف «ءامح لضابلاو هالطاب قحلاا ىرتو احابشا 0 اراجشا «ءفئامح ى رت اب ةحيحص

 :٠١(. ه5 شأ) سسحتت نيعأ الب يلاكو نايمعلاك طئاخحلا

 ؟ةسينكلا اهتيا مولا تنأ ةئف ةيأ نم نآلاو

 نويعلا ثيح «نيسيدقلا مامحلا رئاسو ىلوألا ةسينكلاو مىيرم ءارذعلا ةئف نم تنأأ
7” | 

 ايئارسإو اهبلقب ةعفترملا موحان رفك ةئف نم كنا مأ «ةئداحلا ةسدقملا ةعيدولا ةيمامحلا

 كحنمت مل وأ ؟اهرادمب ةنوشمشلاو اهماكحأب ةملاظلاو مهويعب ةريرشلا ةقسافلا

١ 



 رسل فا وربلا ةطيسلا اهلسحتا) ةيكيدكلا اهنيأ ةديِذح اًرويغ ةيحاورلا ةيدومقملا

 مويلا كنويع يف ىمعلا اذه اذا مالعف ؟اريونت اهرينت همدر برلا دسجبو اليحكت

 حيسملا ال نيرت يدوعت مل كنأ ىح ؛كينفج يف اموخارتلاو كتينرق ف حيقتلا اذهو
 ؟كلذك كبيرقو كسفن اضيأ لب بسحف

 يف ىمعلا ةلع امه ناذهو كينيع يف ةينانألا ةبشحخ لب كنافجأ نيب تاذلا ىذق 18

 ةرهاطلا كنويع يه نيأ الإو .كبلق يف يسقتلاو كلقع ينإ مالظلا ببسو كحور

 كئارذع نويعو كيف كيسيدق نويع يه نيأ ؟ةيلبابلا ةسياكلا اهتيأ ىلوألا ةعيدولا

 باصأ يذلا يبدألا ىمعلا مويلا كباصأ دق له ؟باغلاو لحكلا ةميدع اي كيف

 قاذلا ءافتكالاو تاذلا ىمع مويلا كباصا لهو ؟نييكدواللا ةسينك كالم اعدق

 يذلا ىمعألا كاذ باصأ دق يذلا يفصنلا ىمعلا كباصأ له ؟يبهذلا ءانغتسالاو

 ؟هداحلإو هكوكش ببسب حابشألاك سانلا ىري ناكو ةنيدملا جراح حيسملا هجرحخأ

 ىلكلا ىمعلاب تبصا دق بيبط اهطسو يف دعي مل لا ةسينكلا اهتيأ مويلا كنا مأ

 ؟سواميتر بك

 كنافحأ نيب نم ىذقلا ج رخيل ةسينكلا اهتيأ ريب ابيبط حيسملاب كيلع-:الأ

 نيتعيدولا نيتمامحلاو نيترينلا نينيعلا كيف قلخيلو كينوع نم ةقرحملا ةبشخلاو

 كليؤرت فلفت غأاود فاي ويش كيزفعاف كتيع تككش -ناف هللا :ثاسنإ اي تنأ“امأو

 نويعب كيلعو .كنع اهعطقاو اهعلقاف ءكتداع كتدبعتساو كتقيدص كب تعقوأو

 .اميعطت هتعادوبو اراظنم هينيع ةسادقبو اجارس حيسمل

 اك



 داعلج لبج ىلع ضبار ريم عيطقك كرعش -ب ١
 ةمسدلا يعارملا ثيح داعلج لبج قوف ضبرتل تدجو دق حيسملا ةسيئك لجأ

 .ةيورملا سدقلا حورلا هايمو ةعبشملا ءادفلا يعارمو ةقيمعلا ةدرابلا هايملاو ءارضنخلا

 روبقلا نيب نيطايشلا عمو ةديعبلا ةروكلا ْث ريزانخلا عم ضبرتل طق دحوت ملو

 ضبرت ثيح ربلا يف ةنيمسلاو بحلا يف ةمسدلا ةيليحبإلا يعارملا كيتاه ىلاو .ةيردجلا
 ةحارلا هايم ىلاو ئئضبري رضحخ عارم يف" هلوقب دؤاد يبل. راشأ نيسيدقلا ةسينك

 ئئيع عفار ينا" لاقف يببلا اذه علطت ةيحلإلا لابحلا هذه ىلإ ب :١(. ؟*زم) "يندروي

 ا ١؟١زم) 'ىنوع وأي ثيح نم لابحلا ىلإ

 نم اهديس ميلاعت تقلت دق يهو داعلج لبج قوف ةسينكلا ضبرت ال فيكف اذإ

 نم هئادف تتاقارشأ ترصبتو لبح قوف نم هتوهال تاعاوشإ تنياعو لبج قوف

 .حيسملا عوسي برلا ىوس كاذو

 هتوهالب عفترمو هناطلسب يوقو هبح ف خسارو هرب يف تباث لبج حيسملا اقح

 3-00 .هلابج دهاشم يف كنانبلو هتاريح يف ئبعو هتايدحن يف رابجو هئادفب عبنم و

 عدزو ةيرشب هوف دود نم يأ + يدلي ريغب عطق رجح ذإ هنع لوقي باتكلاو

 هيف قحسف هيمدق يف هملح يف هآر دق يذلا رصنذخوبن لاثمث برضو .يعيبط

 رجحلا اماو .ةبقاعتملاو ةعونتملا ملاعلا كلامم رئاسو بهذلاو ةضفلاو ساحنلاو ديدحلا
 0 '/ 0 4 » 24 | ١ و

. 
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 ترقتسا 2ث ةسينكلا ترقتسا دق (حيسملا) مشألا يوام سلا لبخلا اله ىلعف اذإ

 ةسبال زعم عيطقك هقوف ضبرت مث نم تحارف .طارارأآ لبج قوف حون ةنيفس

 اهعقاو فو ليثومص صخش فو ٍنونهكلا اهعقاو يف يه امك كلذو احوسم

 نيل نيراخبلا اهتياجر تايصخش لو عوتخلاو ايليا ضخ ف يك امك“ يوبللا
 ةلماح ىقبتس ةسينكلاف .("7: ١١بع) "نيلذمو نيزاتعم زعمو منغ دولجب اوفاط

 رهطملاو سدقملا نزحلا كاذ ءايحور ًاحوسم سبلتو ةئيطخلا ىلع مدنلا حور اهتاذ ف

 ةبوت جتنيف هللا ةئكيشم بسحب يذلا نزحلا امأ" سلوب لوسرلا هنع لوقي يذلاو
 ةوةمتشك يدانللو ةزيذن هلل تركت نأ ةسينكلا .ردقت يك الإو ."ضصالخلل

 ةاهلح ليي نع اذكش نكت ماع ءاسرسم' ةسبال ةنيدقع ليقومصت و ةبككل

 سبلتو اقح سدقتت نأ ةسينكلا ردقت نيأو ؟ةيعار ةثجاحلا لبج قوفو ةضبار
 لبحلا كايذ قوف سيلأ ؟اديكأ داعلج لبج قوف زعم عيطقك ضبرتو انيقي حويسملا

 بولصملا يرصانلا مادقأ تحت اهاياطخ سادت ثيح حيسملا عوسي مشألا يوامسلا

 ةرطيسلا ةطقنب سيلأ ؟اقاته فتقو ةبلغ بلغت نأ ةسينكلا عيطتست نيأ لب ؟اسود

 «كالتو هله توهذالاب لايجو قللت عارفا ةيلقوب ولم

 كايذ قوف ةسرككملا زعملا نم اناعطق ىلوألا اهايجأ يف ةسبكلا تناك اذكه لحا

 تاريعشلاك ةيئادفلا ةيتوهاللا هتيلقع يفو ةريذن حيسملل تتاب اهأل ةرمح اهمف

 كلت «حيسملا دسج اهتفصب ةيئادفلا ةيشإلا ةيلقعلا كيتاه نلعتل هيفتك ىلع ىلدتت

 يحورلا يدوهيلا فتكلا «حيسملا يفتك ىلع ىلدتت تدار يلا ةديحما ةيلقعلا

 حيسملا سار يف يه املاط ةبيهم ةليمج اذكه لصخلا هذه ىقبتسو .يحورلا يممالاو

 ل



 ةيتايحلا ةوقلاو ةيدوح ولا ةقاطلا هنم دييتست ةلصاتفو ةردجنم هلقعو هركف يفو ةتباث

 .ةيلزألا ةمكحلاو

 ح سوم. امكو سأرلا نع رعشلا لاصفنا ءاموي حيسملا نع ةسينكلا تلصفنا 5 نكل

 اهرذن اهنع كفني لصخلا صوصقملا نوشمشك لاحللف ةحباذلا ناطيشلا سوم

 رادم يف تراص دقو الإ اهسفن ىرت الف .اكريصبو اهلقع .دقفتو لب اًكوق اهقرافتو

 تاعدوتسم و ةليلد كاض دس امح 0-0000 :1”نضف) ؛دودشم و ةطوب رم ماعلا

 حيسملا نع نينمؤملاو سارلا 2 رعشلا لصفي يذلا ٍنناص شلا سوملا يه ل 1 ' منم و 1 7 : م ءء.اأم ة ِّ 03

 ناسنإلا طقس هنم يذلا عضوملا يه هذه ةليلد ناضحاو ال فيك .هللا نع بلقلاو

 ٠ 1 كا . : ا( © 1 ١ م : 3

 سا١ سار نع جاتلا جرحدت دق عضوملا اذه نم سيلا ؟لازي الو ضيضحلا وحن لوالا
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 و اذ تعش هتاذلارلذ و هك است .كحشن م .م عا هلّمع هعم جارح للتو تام
 و و 54 54 د ملأ ”- 2 ١٠ ١
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 ؟ارورخ نهمانصال

 ةعطاقمو هرعش لوط يف نوشمش سيركت لثمت نيسيدقلا ةسينك تناك قحلاب الأ

 دسجلا ةسينك «مويلا ةسينك كلذك نيقيلابو .هتاراصتنا ةذئاطو هبورح ةوقو هرمح

 علقو هتوف نادقفو هسار قلحو د رعشس صفو هم ون 5 نرد لثمت تتاب .ماعلاو

 زعم نم عيطقك .تشضبر ذه :نيسيدقلا ةسيتك وال فيك .هتيصخش». عابشو :ةينيع
 هَ ١ و 3 . - 57 - - (ى اص

 مس ه راكفألاو رعشلا لئاصخ تلدتو ناهذألاو نادبألا قوف
 بك ١٠ رد

 نيملا :تينسلو لابخلا قاوف

 راصو ناطيحلا نم عيراصملا تعلتقاو داتوألا نايدم لاجرل تعطقو فاتكألا قوف

 يف ضب رت ر مويلا نيب , ب .ناطيشلا عم ةلوج نم رثك 3و ضبرت تحا ١١ .نييدبسللا ةسيدك" "امني .:ناطيشلا ةلوج .مم رثكا امل

 لمثتو ناهذأالا عم سارلا قلختو ناضحألا نيب ميهبلا ليالا دقرتو يداولا لفسا

 -| ١ م ا 7 ١ ., 7 8 ا 5 7 1 5

 ةلدمع. رادملا رحب لب نايدم يديا ىلع ةريصبلاو رصبلا دقنتو ناركسلا عم رمخلاب

 7 اا



 اهرادم يف ةليلذو اهلامعأ يف ةشئاط اذكه ةسينكلا ىقبتسو .ناويحلا عم ناوهو

 لبحجلا ىلإ دعصتو اهرعش ليطتو اهرذن عجرتستو ةبوت اهتليلد نع بوتت ىح

 زعم عيطقك كرعش" ةبوتكملا ةملكلا اهيف متتل امسد اعبشم اضبر هيعارم يف ضبرتل
 . داعلج لبج ىلع ضبار

 ل ا ا
 لبج ؛داعلج لبج ىلع ضبار زعم عيطق اهنأكو تناك انأأ ىح ءاقلطم ًايدسجو
 حورلا تاقاطب ترسكو ةيدسجلا داتوألا اهليحنإ دعوسب تعطقف بيلصلا

 لب ةلاتحنا بلاعثلا ةفاك و ىوأ تانب اطوقحو اهمورك نم ؛ترهطو ةيملاعلا عيراصملا

 تانكرمك رودت' لب ةيملاع تارادم يف نوشمشك ال وودت كلتو هذه تحار

 ةوق ةبطاق ضرألا بوعشل نلعت يهو ةيليحنإ تالاحبو ةيحور تارادم ف حيسملل

 .حيسملا عوسي يلزألا يثادفلا سركملا ةسادقو هلل

 لبج قوف ضبرت أ ؟ىعرت نياو. نآلا ضبرت نيأف .زيزعل' ئراقلا اهيأ تنأ اماو
 ثيح ةيدسجلا ميلشروأ يف مأ يئادفلا سيركتلاو ةيهلإلا حوسملا ثيح بيلصلا

 انامإ ةقماسلا حيسملا ليحنإ لابج قوف ىعرت أ ؟مالظلا يف :عيسملا بلص ىلع رمآتلا

 رصم يق موثلاو لصبلا عم ةديعبلا ةروكلا يف بونرخلا ىعرت مأ ةبحمو ءاجرو

 ةيدبألا ةايحلل انوبرع همدو برلا دسج «ةسينكلا ممق ىلع نم ىذغتت أ ؟ةئيطخلا
 فيلا :يكاركلا عمو اماعط عدافضلا طقتلت قلاقللا عمو تاعقنتسملا يف كنا مأ

 ناضحأ يف أ ؟ةيعرلا نهاك اي عجطضت نيأو ةسينكلا سامش اي دقرت نيأ ؟ءاذغ

 ةسينك ناضحأ يف أ ؟ةديدجلا مألأ ءارذعلا ناضحأ ين مأ ةميدقلا مألا ءاوح

 ,نييدسجلا ةسينك ناضحأ يف مأ حيسملا عوسي ديحملا ةاضقلا يضاق ةليلد «نيسيدقلا

 ضحي



 ةيهلإلا لابحلا قوفو شويج اومزهو رانلا ةوق اوأفطاو درسا هاوفأ اودسو كلامم

 سوم. تقلح نيذلا مازقألاب رحافتت مويلا كنا مأ نوضبرب اوتاب زعم نم عيطقك

 ترعو مهسوؤرو مكيولق ف ةعالخلا ةرمح تبعلو مهئاحلو مهسوؤر روعش ةليلد

 ةليلد تلذأ لب مهدعاوس هلامعاو دسجلا داتوأب تدّيقو مهداسحأ ةئيطخلا

 ؟مقونهكو مهردن ءاضقو مهتلوجر

 انبلق ةليلد نعط دق بيلصلا هناضتحاب يذلا حيسملا عوسي ركشاف نآلا اماو

 لبج قوف ضبار زعم عيطقك هرعش و هيسسيدف عيطق طسرتي وهو انيما تاوامسلا

 .صالخلا

 سيلو مئتم ةدحاو لك َياوللا لسغلا نم ةرداصلا رئاز+ا عيطقك كنانسأ -؟

 ميقع نهيف
 نم ةرداصلا رئازجلا عيطقك يه ّىلاو هذه ةسينكلا نانسأ نوكت نأ ىسع ام ىرت

 هنم اوصتماف ءءاذغ حيسملا ليحنإ اولوانت نيذلا نوسيدقلا يه كتيسيلا ؟ ]غلا

 ةيوامسلا تانالعإلا هنم اومضهو ةيئادفلا عئاقولا هيف اولكأو ةيتوهاللا قئاقحلا

 ام الإو ؟ةبحملل 57 ريكفتلل القفو ةايحلل 7 مهماوذ ي هن ولوحي مث نم اوحارو

 حيسملا لوق لب ”برلا بيطأ ام اورظناو اوقوذ" دؤاد ريسازم يف برلا لوق نعم

 .(د17: ”وي) "يب ايحي وهف ئاكأي يذلا نال" هذيمالتل
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 لب ءادفو اتوهال هنوتاتقيو امد هنوبرشيو |ليسحم حيسملا نولكأي نيذلا مه نمف

 ءابآلاو توراتخملا نونموملاو نودّدجتملا نوسيدقلا ممهنإ ؟ةايحو احور هنوغضمبو

 كاسنلاو نومهلملا ةفقاسألاو نوزراكلا نورشبملاو نويعببلا ةنفالملاو نويتوهاللا

 ريخلا نيب زييمتلا ىلع ةيحور ةردق مهل تراص دق ةربذلا ببسب نيذلاو نودبعتملا

 لوسرلا لوقك نيغلابلل يذلا يوقلا ماعطلا لكأل ةيوق مهئانسأ نأ ثيح ءرشلاو
 وه امنإف يوقلا ماعطلا امأو ةربخلا يميدعلا لافطألا ماعط وه نبللا نأ" 0

 لفطكو ملكتأ تنك لفطك ءالفط تنك امل' كلذك هوقكو "نيغلابلا لاحرلل

 وك ١١ "لفطلل ام تلطبأ الحر ترص امل نكلو ركتفأ تاك لفطكو نطفأ تنك

 "ا

 اومدتل اهيف ةلوفطلا رود ءاهتناو ةسينكلا يف ةينبللا نانسألا طوقس نم نذإ دب الف

 ةيهلإلا قئاقحلا مضه نم نكمتتل اهيف ةلوجرلا رود ءادتباو ةيمئادلا نانسألا اهيف

 ةسينكلا سار وه حيسملا ناك نإو .ىربكلا ةيتوهاللا اياضقلا باعيتساو ىمظعلا

 يوقلا ماعطلا غضم ةمهم ىئبت يلا سأرلا كايذ يف ةمّطنما نانسألا مه هوسيدق نإ
 لب هذه هثانيعأ لوخ دق برلاو ال فيك .ةايحو اماعط هءئاضعأو مسجلل هميدقتو

 هاو باو كلل تيركلمب نارا رقت هنأ يكل ىلطعا نق" دلوقت .قللا هتيالا
 الخ ام همدو هدسج رس نع برلا ميلعت مهفي نأ عاطتسا نم الإو "لاثمألابف

 " .نيلئاق اضغي: .هضع. مصاخن  هصوصخم .درهلا حار ثبح. ؟الؤسر. رشع قالا
 نم ذيمالتلا نم ريثكلا عجر دق ثيحو ؟"لكانل هدسج انيطعي نأ اذه ردقي فيك

 ."هعمسي نأ ردقي نم بعص مالكلا اذه نإ " زيلئاق كلذ ببسب هئارو
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 مالك اومهفت دق نيذلا مه ءيحورلا مهاوتسممب ناك نمو رشع يئنإلا لسرلاف اذإ

 ةير هكا ..هيلقع .يعرتستو لكأ همالك لكأت نادم كاني ول اوراضو يتلا

 براي بهذن نم ىلإ" سرطب لوسرلا عم لوقي ملاح ناسلو اباعيتسا ةيئادفلاو
 "ىحلاأ هللا نأ سيصل تبا كلل قلتاب انملعو انما دق نحنو كددع ةيدبألا ةايحلا مالك و

 :( ا دعا ِ اوي)

 خا ونأ ١ ىلع. لب .كوباو غوت اوسيل هتسينك يسيدقو حيسملا نانسأ نأ ىلع

 ضعبلاو السر اونوكي نأ ضعبلا ىطعأ دق وهو" سلوب .]وسرلا لوقك لاكشأو

 يملا نكلو ,(11+ .ىفآ) "ني ضعبلاو نيرشبم ضعبلاو ءايبنأ 1 :ءملعم و ةهاعر, ضعبل

 ميييتللا ءاضعاأل هدمت ه لا 8 لدييحبتلا لا مضش بح ةلحاو ع قف كمشت
 "ل 34 0 2 2 | ل 7 2_2 ا »و

 يسيدقلا ليمكت لحجأل" لوقلاب سلوب لوسرلا راشأ دق ةموهملا هذه ىلإو .ةيح ةقاط

 ل ناميإلا ةينادحو ىلإ اعيمج ىهتنن نأ ىلإ .حيسملا لسج ناينبل ةمدخلا لمعل

 1 8 - ١

 8 ابى ان ان و اس ٠ :١7-١5(. 4فإ) 'حيسملا ءلم ةماق سايق ىلإ لماك ناسنإ ىلإ تلا نبا

 | ةيك 3 لل ار 700 -

 ب |
 حيسملا مسجلا هميدقتو هغضمو ماعطلا دادعإل اذكه نواعتتو فصارتت يهو 157

 ا ةييفلا ل ارا روم دنع نادمألا تقي يح ارت قرنا سيتا

 رع نعتسي نأ ردقي ال يداملا مسجلا نأ امك -هنآل 0 اهنع ءانغتسالا نكمي

 نيسيدقلا نع يئجبعتسي نأ ردقي ال سيلا يباح و رلا مسح ١-' اذكه «ةيداملا نانسألا

 يداملاو ىحورلا نيلاحملا يف نائسألا هذه نع ءانغتسالا نأل .اقالطإ اهيف نانسأك
 ِع كا

 .اهنيع ضارمالا لبقت يعي

”/ 



 نم ةرداص رئازج عيطقك ةسينكلا يف عقاولا اذهو نوسيدقلا يسمب ال فيكف نآلاو

 هذه تقنت لب .ءسدقلا حورلا ديدحتو يناثلا داليلا لسغب ترهطت دقو لسغلا

 مالكلا ببسب ءايقنأ نآلا متنأ "هيسيدقل برلا لوقك ةيقنت ةيحلا هللا ةملكب نانسألا

 حورلاو ءاملاب نانسألا هذه تسّدقت دقو ال فيك ؟(7: ١دوي) "هب مكتملك يذلا

 ءاملا نم دلوي ال دحا ناك نإ كل لوقا قحلا قحلا" سوميدوقينل برلا لوقك

 يكل" سلوب لوسرلا لوقكو (5: ”وي) "هللا توكلم لح:دي نأ ردقي ال حورلاو
 ؟ م5 م فار "ةملكلابعاملا_ليتب اهانإ ارهظم اهنسفي

 يف يأ ءاهيف هيديب اوعضّوو انانسا هتسينكو برلا دسح ْن نوسيدقلا راص دق اذإ

 اههايجأ يف نيسيدقلا ليمكت لحأل نيملعمو ةاعرو نيرشبمو ًالسرو ءايبنأ ةسينكلا
 ةنيتم' اهبايثأب ةداحو اهعطاوقب ةيوق اقانسأب ةليناك كاذنيح :سينكلا تناك ذإ ىلوألا

 يسد جاذلا تاك كلذل اقوا ةحيحص اهرهرح ةرهاط افا ءاضب اهسارقأب

 ةدرلا ايأ هذه ءانمايأ يق اما. .اعدبم اركفم لقعلاو اميلس : مدلاو. ايوق مسدملاو

 اهؤاضعأ تضئرمو افانسأ ةنوفعلاب تسرستو ًامرق ةسينكلا تميت دقف ةنايخلاو
 كناولقلا. ينبع ؛ لسع الو دتانيسألا ةنييدةيسملا .ةملك ل“ تيسر اضرغ ةراذقلاب

 هنتي اذ كلل ذك ىنبلا .فاكت وأ 7 تومت نأ ةسيئكلا كشوت لب ال «ءامدلاو

 انبر يسيدق عيمج اي كلذك سيلأ ؟رابكلاو راغصلا هئاضعأ عيمجو ليلعلا ةسينكلا

 اتبنم نانسألل تتاب دق لاو ؟ةراتخملا ءارذعلا اهنّيأ كلذك سيلأ ؟ءايقنألا هنانساو

 اهحور يف هللا تمتقه ؛«نيلماكأ نآبيسالل نكف دتناب.لب الرا ل يي يسلا

 اييزاز_ءامسلار نمروع عمجأ ل اعلل_ مث نم هتمدقو ًاناسنإ اهيف ناص اندغب :اهدسحو
 ؟ةطباه ةيرشبلا سفنلا يف ةايحو

 لح



 فوفص نيب لب هذه نانسألا كوكف نيب كناكم وه ام .زيزعلا يئراق اي تنأو

 تنأ له ؟ضيرمو سك دوضأ خم مأ تنأ حيحص رهاطظ ضيبا را ؟نيسيدقلا

 لكأي نأ عيطتسي ال لقلقتم سرض كنأ مأ ,؛تباث مفلا قامعأ فو رذجتم سرض

 لينإلا ةاشرفب موي لك يبحاص اي كنانسأ فظنتأ ؟راغصلا لافطألا نبل الإ

 نوجعملا اذه نعو ائيش ةاشرفلا هذه نع فرعت ال كنأ مأ ءسدقلا حورلا نوجعمو

 ؟اشه فيجلا موحل شهنتو الكأ لصبلاو موثلا لكأت نأ هفرعت ام لكو ارمأ

 اباينأ كسوسق يسّدقو اعطاوق كتسمامش يرهطف ةسينكلا اهتيأ تنأ اّمأو

 عركبلا كهجو لامجو لوألا فائايش .كلبلا عج ريل ءاسارضا كتفقاسا يححصو

 ءاضعأل هنيمدقت مث نمو السعو ادهش هليحبإ ةملكو ةوالت- حيسملا كاذأ نيقوذتتف

 .اميلس ةيهلإلا ةمكحلا يف القعو ايقن قامعألا يف ابلقو ايقن زييئارشلا يف امد كتيلخ

 ؟نيلعفت لهف

 ولح كمفو زمرقلا نم ةلسلسك كاتفش -أ“

 اتدروتو اترمحا دقو امهاري وهو هتبيبح ىفش لامجب يعيبالا بيبحلا ىغتي اذكه

 ةحينلاب بيبا .بلق ذلخع يذلا رمألا .اهبح ةقاطو اهلامح كلذ يف نأل ةاذررل

 فش نم ةيعيبطلا ةرمحلا تمدعنا ام اذإ كلذل .بحلاو ةدوملاب هفطاوع رمغيو

 ةتافتلا بيبحلا راظنأ اهب تفلتل ةعنطصملا ةرمحلاب اهيتفش مبصت ام ناعرس «ةبيبحلا

 اع ايلا هين فادح و

 (ةسينكلا) .هتبيبح يفش لامجب ىغتي انبر حيسملا عوسي لءألا بيبحلا اضيأ اذكهو

 .اباذحنا هلق اهيلإ بذجنيو ةتافتلا
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 ؟ىرخأو هيرب نيبو دامهشو هامش ىنب قرفلا' مضعا ام كلو

 نوكت ام ابلاغ اهنكلو سنجلاو بحلا ةغبصب عبصنت تناك .نإو ةيدسللا هافشلاف

 دق يل ليو" ءايعشا يببلا لوقك ةلطابلا ةئيدرلا تاملكلاو رورشلاو اياطخلاب ةثولم

 «* 57 هت ضك « 0 1 1 هنداقت ك١ هاا 6 . ل 00

 لف قب نود .نيتمشسلا سحب بعس نيب نكساو نيتمشلا لردع داسنإ 26 .ءامت
| 

 ل عم ربق مه رجنح دّؤاد يببلا نوقك و ؟(5 1شا) ' دونجلا بنو قللملا تنأو
 ادرس 5 رب 56 رو
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 ؟ور) "ةرارمو ةنعل عولم مهمفو .مههافش تح لالصالا مس .اوركم لق مهتنسلاب

 يداملاو سورا رخافتلاو ىلاعتلا تايلكي هافشلا هذه .رسجنتل لأ ااا

 صخش يقو ناطيشلا نع فيوبْكِم وه امك و .سانلا ىلع ىرخأو هلا ىلع ةرات

 .هللا بكاوك قوف يسرك عفراو تاوامسلا ىلإ دعصا" هبلق يف لئاقلاو لباب كلم

 .باحسلا تاعفترم قوف دعصا .لامشلا يصاقأ ف عامت+الا لبج ىلع سلجاو

 ةشاحتم انايخأب نيئيجملا ةافش :سحفتت الأ :لبتك )3-4 7:21 4 شا) 7 ىلعلا .لثم .ريصا

 دامب اب اهرانهتساو بيل ءاذف ىلع اهواطتو حيسمل توهال اهفدقب اصرب صربشو ا أ ١ ءادف صن ١ ت نا تو

 :نيسيدقلا ىلع اهاءارتفاو زيزعلا درححا وه نم

 اهابش ئفيو اكرمح اهنع لوزتو نييسنجلا نيقشاعلا هافش سجنتت اياطخلا هذه لجحا

 .اعالتيا نيتفشلا لامحو دسجلا لامح سفنلا ةساحب علتبت ثيح ءاهامجو

 قحب يهف نوعطملا هبلق ةقيشعو حيسملا ةبيبحو نيسيدقلا ةسينك ةنييبكلا انش اعاو

 تغبطصا دق هئادف ةرمحبو ترهطت دق يك 0 مدب ال زمرقل رق هفلطضصا كقرهئادف ةثحو ةدواطت كق كلا :دينبلل مدي انغأل ةعرقلا هه ةليياس

 تلقعت دق هليحنإ ةملكبو تسددقت دق هنابرق ةرمجبو ترطعت دق هنوريم ةحسمو
 هم م 1 | .0 5 1 5 01
 اهدحا دق ةرمج هديبو ميفارسلا نم دحاو يلإ راطف ءايعشا يببلا لوقك . .ةتلجنو

 كمنإ عزتناف كيتفش تسم دق هذه نإ «لاقو يمف اي سمو حبذملا ىلع نم طقلمع



 مقوص جرح دق ضرألا لك ىلإو" ال فيك .(75: 5شا) كتيطخ نع رفكو
 0 نابسلو الءقق مارا 1 وزر مهتملك تدفت نق ركل يصاقأ ىلإو

 حا) "انعمجس امعو انيأر امم الإ ملكتن نأ انكم ل نع انا" لسرلا عم لوقي حار

 هاف و انين انف عيسملا هه اوظعغا دق املاط كلذ .ىف .نبحجعغ 0 1 ج15
 54 اذح ١اس 534 - ٠

92 0 

 8 لا ع ل | 4
 هيملق ىلع فمي لا هتافسلف احبو م اعلا زجع ءاديدج رانلا .م اناسلو هدي دج

 هيمج اي كلذك سيلأ .ضرألا يصاقأ ىلإ ةايحلا ةملك كلذب تلصوو مهتلابق
 ا ١م

| 

 . 6 1 . - : ١

 ارك يي <عأ) سونافيتسا-ةيف ملكتي ناك يذلا حورلاو ةمكحلا

 :قيحاو ربلا نع .كاملكي رهو سلوي ةريضج قف افوحخ دعت ةنيناو يكول
 م.م

 5 ل 0 0 1 ١ ١ د0 هند 95 3 ٠٠ نى اسلا اا أ
 دورلتم متناو صصابلا نيطالس ميم اي تل سيل وأ !ا) 1 ت2 : 5" 4عا) ةنونيدلاو

 3 0 ١ ا 0 1 5 1 ع 3 ' م 1

 ؟عاوسي يرصانلا مادقأ تحن ذملتت دق ذيملت رغصا مامأ مكبولق ف اعزف

 لاعألا نم بيتا دقو لايسللا ران هنا .دوف ءامسلا نم ةلاتم' دقو مغلا ةبلغ اها لجا

 هيلا رمدهلا < ورلا هوق هنا .عءالف ةسينكلا هن تعغبطصا لقو نيتفشلا زهرف هنا .امح

 كلذ اك اس اهيروجأمو اهثالمع ضدي نم تانادج وصلا رسكتو ةئيطخلا

 مكنوملسيس مهنأل مكسوفن ىلإ اورظناف" لئاقلا ناطلسلا كاذ يف نمكي

 3 نأ يغبنيو .مهل ةداهش يلحا نم كولمو ةالو مامأ نوفقتو عماجم يف نودلحتو

 امه لبق نم اونتعت الف مكنوملسيل مكوقاس ىمف .ممألا عيمج يف ليخنإلاب الوا

 | نأل اوملكت كلذبف ةعاسلا كلت ف متيطعا امهم لب .اومتق الو نوملكتت
 0 ١ ٠ 0 0 ١ . ١

 ,ساأ - 1 ا

 سهلا ةيسينكلا مف وه اذه ”١ :3-١١(. رم) سدقلا حورلا لب 00 متنا

 نم رقلا هه ايتلسلسو ٠ اههافش يه هذهو لعتش.. اهليحبإ ناسل وه اذهو

 ع



 تسيلو تاكرب_لب ةكرب الو تاملك لب ةملك تسيل ةسينكلا فش ةلاسر اذإ

 ةلاسرو يهتنت ال ةيزمرق ةيئادف ةيبهذ ةلسلس اهإ تاقلح لب بسحو ةدحاو ةقلح

 ال ةيومد حيسملل ةيحرسمو يوتلت ال ةيليحبإ ةراشبو ئذنت ال ةيتوهال ةيصالخ

 ' دق امدعب ةيدّسجتلا ءارذعلا اتفش لب ةيزمرقلا ةسينكلا اتفمن يه هذه معن .يوطنت

 اهنم دسحت موي قلنا هللا نبا 3 تغبطضاو ارارمتا ءادفلا“ زمرقب تّرمحا

 ًاناسلو امف قوسانلا يوهاللا داحتالا كلذب هل تراصف ًاديسحت سدقلا حورلاب

 ظ .ةرمحم مدلا قاثيعو هاقكو

 نحن" نينمؤملا نع ةباينو هسفن نع ةلاصا لوقي سلوب لوسرلا ناك نإف ؟ال ملو

 نمو ءارذعلا هل نوكت ال فحق .(33 هافا) "هماظعو همحل نم ةييتح ءامعأ

 انبأ نيدللاو قيلبختتم "تن اه" 2012101 200 ىلوأ باب

 مظعت" لوقلاب اهلهتست يلاو ةفورعملا اهتحبست امو 3١(. :١ول) "عوسي هنيمستو

 دقو اهيتفش ةلسلس ىوس (47: ١ول) "يصلخم هللاب يحور جهتبتو برلا يسفن

 .ةدبؤم ةغبس» ءادفلا زمرقب تغبطصا

 لهف «ةدالق ءادفلا يف نيسيدقلا ةسينق#و ةلسلس زمرقلا يف ءارذعلا تناك نإ نالاو

 يفش يف اًمايحضت زمرقو اًتراشب ٍيفش يف كلتو هذه ريظن يه مويلا ةسينك

 تلعف امك صالخلا زمرقب اهيتفش تغبص مويلا ةسينك لهف ؟اهتايح زمرقو اهصالخ
 ءادفلاب ةرّمحم مويلا ةسينكلا هافش له ؟ هافشلا ةميدع امها ءأ لسرلا ةسينك لبق نم

 افأ مأ داهشتسالاو ةداهشلاب ةلّمحمبو. حوبذملا يهلإلا لمح-ا مد ؛مدلاب ةغوبصمو

 ؟كاسنإلا مدو داحلاإلا ةعبصب ةغوبصم مويلا
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 امعم وه ددصم هللا .م د م“ ءادغلا هنصم ىف كل املاط ا م رفو 1 وجرا أانان 97
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 يه أ 5 وق سل”صتلا ٠ هيلا دايجا نه هكندنيسلمبس ةمصحل نسسما 86 0 كام ءامسلا
 0 - ١ - ٠ م 00 357 7 1 -

 ه9 َْت - - 59 فو(: ياس 0 1 ةوف ملخع دسلا ثيحح ءاغشا عم رسداقملا ملاف ؛ >3 اي ىرخالا تنا اماو
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 هامه ء انسح اّمنلا >_ىل , بلا
 يق 4 امسست مدس اههسع ؟ سك يف ةيسعمس
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 5 | 5 - 5 أ ما ا 2 2 ١ 5 5 1 ١
 ىمرلعل ةلدهعل 9 تم اتحل بهجح- ا رم د دامه كرا تا - تقاأك ام ادا 4

 و - 0 >4 3

 -ِ 0 ' 1 ١ - 0 2 2١

 ةيشاإلا هنازجعم اب هضافملاو هتاملك ه هتاب مه هيف لاهرلأ كت .لديدحلاو
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 بيلصلا قوف هبلق رطش يفو .ةيهش ةايحلل ةنامر وه هتيلأ ف حيسملاو ؟ال فيك

 فاللاسو هبح ريصع ىرجو يدسجلا باقنلا تحت نم هتايح تابح ترهظ نيرطش

 لامجل ساكعنا الإ وه نإ اذإ ةبيبحلا هجو لامجف ؟اقايرت ىأمظلا سوفنلا ف هنامر
 رهاوجو هبح تاّبح هتسينك هجو يف عرزي حار يذلا ميركلا كلذ ءاهبيبح حيسملا

 ةيحضتلاو لذبلاو ءاطعلا ىوس فرعي ال يذلا فراجلا ديننلا بحلا هنأ لجأ .هلامح

 ةبحم اها.اًماريجفتب ةايحلاو هتاقالطناب بحلاو هتقفخي بلقلا ىوس يطعي ال يذلاو

 قوف تعفترا دق كلذ ةلعب لاو ةتيرشب سفنو هتسينكو هتيناسنإ وحن نم هللا
 اذه اهلمعب“ تظعأف '.ةئوغطتم- ةرمسمهو ةبولصم دوتعلا "قود ةحيرج توملا بيلص

 :اناحزو' ةايح «ةيفولفمللو هلا قائلا

 ةيتقو ةبحم هذه .ةيحورلا ةيهلإلا ةبحماو ةيسنجلا ةيرشبلا ةبحم' نيب قرفلا مظعا ام الأ

 ةيئادف ةفطاع كلتو ةرباع ةيزيرغ ةفطاع هذه .ةدودحم ريغ ةيدبأ ةبحم كلتو ةدودحم

 ام اريثك هذه .ةيّحِضم ةيئادف ةبحم كلتو ةلغتسم ةينانأ ةبحم هذه .ةتباث ةيلزأ ةيلقعو

 راطما تلبنو نجا فصاوع تراثو : للا ريصاعا 'تبه ام اذإ عضعضتت

 ةبحم يهف كلت اماو لمرلا ىلع ئببم تيبك اميظع اطوقس .طقست كاذإو ةحوخيشلا

 طقست ال طقو ايدحت ةيساقلا براجتلا ىدحتتو ةكحاض» ريصاعألاب أزه ةيوامس

 ةبحما هذه ىلاو .(4: ٠١ وك )١ حيسملا يه ةرخصلاو ةرخصلا ىلع ةينبم اهنأل اموي

 ةنسلألاو لطبتسف تإاوبنلا اماو ادبأ طقست ال ةبحما" هلوةب سلوب لوسرلا راشأ

 .(8: ١؟وك١) لطبيسف ملاعلاو يهتنتسف

 يئادفلا بحلاب يسنجلا مهبح سدقت ن نيذلا نيراتخملا سانلا ءالؤه ةايح دعسا ام الأ

 بحلا تاّبح عرزت ثيح «ةسينكلل حيسملا ةبحم ديعص «ديعصلا كايذ ىلإ هودعصأو
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 سجنت دقو لب حيسملا ةبحم نم ةيسنجلا مهتبحم تلح ني.الا رارشالا موقلا ءالؤه

 لوس رلا اهدع لاو . رشع ةعبسلا ناؤزلا تابحكو لظنح | :فلغك لب ةنامر ىقلفك :

 هدابع .ةراعد ,ةيماخ .هراهع .ىنز يه هيلاو ةرهاظ دسنلا لامعا" هلوقب سلوب

 :1١9-5١(. هلغ)إ "رطب .ركس

 .هناؤزو هتئيطخ تابح يه هذهو هلظنح ىقلفو ناطيشلا ةهكاف يه هذه لحا

 ا الر يا هتودع ةيناسنإلا هجو يف اهعرزي رخالا وه حار ثيح 1 0 أ 0 ل | ا 2

 لامج حبقلا نم ةججو لك يدفغيو سيلبإ لامعأ ضقنيل حيسملا ءاج كلذ لحا

 حبق لهاجتت لاو ال ةيناسنإلا نأ ريغ .هئامد تارطقو هراكفأ تابحو ههجو

 ناطيشلاو الامج ةئيطخلا دمتعتو لب هيسيدق ف حيسملا لامجل ركن و: اهبف, ناظيشلا

 5 0 زاههجو يف ناؤزلا تابحو اييبح

 اهيدخ ف ديعجتلاو حبقلاو يندر اههجوو اهبلق ف ناوزلا ةيناسنإلا ىرت .لحا

 د اهنيطايش ىلإ أجلت لب ةرباكم ليمجلا حيسملل اهلك لالا 15

 ةعاشبلاو حبقلل ديداخأ اقايح يفو ةيفاضإ ادودخ اههجو ,ؤ ثرحت اذكهو 07

 ريصي ىلاتلابو امره ةيحورلا ةماقلاو 3 غارفلاو ةفاثك ,عبقلا اهيف دادزيف ةقيمع

 ةرات ةيداملا غابصألاب ةطرولا نم جورخلل ةيناسنإلا حنت كاذإو .أدرا ةايحلا قش

 ةرات يرشبلا طيطختلابو ةرات يداملا كينكتلابو ى رخأ ةراث' ةيسايسلا قيحاسملابو
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 ىوس تسيل كلت ةيناسنإلا براجتلاو هذه ةيرشبلا تالواحملا لك نكلو .ىرخأ

 .اهيوشت ةئيطخلا يردج هتهوش دق يذلا هجولا كاّيذ ةيطغتل ةعنقأ

 ةيئادفلا ةبحماب و ايلقع ةيوامسلا ةمكحلاب لمجتت نأ اقح ةيرشبلا تدارأ ام اذإ كلذل

 اذكه لب «ةنيسح ةيمثألاو ةيدوهيلا اهتنامر يقلفبو ةليمج اههجوب ةسدقملا ةسينكلا

 عيل ساملا نمو ديضن ؤلؤللا نم تابح ةنامرلا طسو ف حيسملاب نونمؤملا راص دق

 .ةديدج توكلملا ةنامر يف ةقيلخو ةيهإ ةغايص ةسينكلا هجو ْف حيسملا اهغاص دقو

 ىلاو ةيدوهيلا ةسينكلا ىلإ ناريشي هيتقلفب ةسيئكلا هجو ادحن ناك نإف نآلاو

 ديذلا نيسدقملاو .نينموملا ىلإ نسكت نيدتلا ف هذه نامولا تانحسو ةيعآلا ةسينكلا

 ضيبألا نوللاو رمحألا نوللا ريشيف .تاعامجو ادارفأ اذك ده سدقلا حورلا مهمظن

 ديسملا لامح وه اذهو .هضايب يف هرب ىلاو همد ف حيسملا بح ىلإ تابخلا هده ف
٠-7 

 هتوهال دسحتو هدسحت ءادفب ةسينكلا ئمؤم ىلع هعلخ .دق يذلاو قلطملا ىلزألا

 لوقت تنأو سلوب ممألا لوسر اي كلذك سيلأ .عئارلا ناتذلا لامجلا اذه اهبسكأف

 كلذ لدم نميع وش وأ نضع ,الو اهيف. سنو آل .ةديحم ةسين؟ .هسفنل اهرضخ يحل

 رام ناتخلا لوسر ايم كلذك سيلأ وأ 1 فأ) 026 ابو ةسدمم نوكت لب

 بع .ةسدشم ةمأ ءيك ولم تونهكو راتخم سنجف متنا اناو' لوقت تناو س رطب

 4 :5طب 1) "بيجعلا هرون ىلإ ةملظلا نم مكاعد يذلا لئاضفب اوربخت يكل ءانتقا
 .رابكلاو مهنم راغصلا ةفافشلا هتنامر تابحو انهلإ يسيدق عيمج اي كلذك سيلأ ؟(

 تأيه هتأرماو ءاج دق فورخلا سرع نأل دحملا هطعنو للهتو حرفنل" بوتكم هنأل

 ؟(7: ١ةؤر) "نيسيدقلا تارربت وه بلا نأل ايمي ايقن ازب سبلت نأ تيطعاو اهسفن

 حل ل



 هئادفب حيسملا اهاطعأ ىلا ةفافشلا ةيرولبلا ةفاطللاو ىمظعلا ةيطعلا هذه مغر نكلو

 ءيشل ال الهام لامحججا اذه هيف لهاجتت ةريخالا هده 8 ا ةيناسنالل هدسحل و

 هلامعاو كسلا قيحابم ال .دشت .ثحار .كلدل الإ سيل ةسادق .لامح هنركل لإ

 قيحامسم نم هذه دسجلا قيحاسم نيأ مخل :انمسوع هتايرامو ماعلا ناهدأو الل امح

 ؟ديحملا ديتعلا ماعلا ناهدا نم ريرشلا رضاحلا ماعلا ناهداو كلت حورلا 1 5 ا : 1 1 . 8 0 ١

 ّح ِ ؛ةئيطن و تادلا ءناصم .هعناصم لف تعنص دقو ناطيشلل قيحاسم هذه

 هيلا : ىع انيق ك«٠لتو هع اقوحسم نعل قا مح ةهحرس م تصلختساو
 | اب - ر اب ل ور - 322

 هتاذ ةححس .م تصلختساو ءادفلاو ربلا ءناصم .هعناصم قى تعنص دقو هناهداو
 5 52 أ -

2 

 . |[ 5 9 : 08 8 1 عا : م
 ل
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 اهتقيقح ىلع حيسملا ةرضح ف مههوجو تفشكلتا ام اذإ ءاموي دسحلا ناهدابو

 54 ءاثالا ليدانغا ايي تريظو ازورب ةحيبشل هبقلا تاروهشل لا تابد> اهيف تررربو افاشك را

 ؟ةحيبق ةساجنلاب ةرشبلا تادعحبو اروهظ

 ١ ىو سن «. نأ , ١  0مالا |
 | ىلإ | ؟سدوريه - ةناتنلاو دودلا ا 1 ءادوهي م راحت الا همنشملا لبح ىلإ
 اس ا 0

 0 ما ؟عشيلا هرضح 8 ىرحبتحك صربلا ىلإ عما .نيباعثلاك دوج ولا ىلع ناهيتلا

 ةهرضح 8 نهو سمخا تاالهاجلا عم نادسالا ري رص و ءاكيلا يح ةيناربلا ةملظلا

 ؟ نحلل تاميكحلا سي رع

 ٠ اب ؟اليمل+ ارمحأو اضيبأ نيدخلا
 نيهبشتت تحر دقو ةسينكلا اهتيأ تنأ كلام  3-2ل ل
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 كيف تابحلا تّفج دق كلذل ًاليثمت هنامرو دسحلا تابحب نيلثمتتو ملاعلا لظنحب
 ىلإ تحنج كنأل امادعنا لامجا كيف مدعناو انينييت ةةقاقلا عاش ني هيت افانح

 .اديدحب سودرفلا

 هجو ىلإو ةسينكلا اهتيا ةديدجلا ةيناثلا كمأ هجو يوارذعلا هجولا كايذ ىلإف

 ركبلا ةنامرلا كلت ىلإ لب ١5(. :5عا) ةعيبلا ةسمامش ي ئكئالملا سونافيطسا

 .اهبعشو اهسوريلكا اهراغصو اهرابك هللا ةعيب تابح عيمج اي «ءارذعلاو

 اهيف ىبثأ لب «ةيلوسرلا ةيوارذعلا ةنامرلا نم يجرخت نأ راذحف يسفن اي تنأ امأ

 كلذ يف نال افافطصا ةسدقملا اقابح نيب بحلا ةوقب يفطصأو اتابث سدقلا حورلاب

 .كتيف ةيفافشو كلامح

 ةربابجلا سارتأ اهّلك هيلع قلع نجم فلأ ,ةحلسألل ينبملا دؤاد جربك كقنع -

 اليوط ءاضفلا وحن عفتري قنعب عتمتت اهاري وهو هتييبحب يسنجلا بيبحلا ىهابتي مك

 رخآلا وه حيسملا عوسي يحورلا بيبحلا ىهابتي مكو .اديعب ميرلا قنعك علطتيو

 ميرلا قنعك علطتيو ًاليوط هتاوامس وحن عفتري قنعب عتمتت اهاري امدنع ةسينكلا هتبيبحب
 ال فيكف .ايوق ةيرهدلا هتاوق وحن ىماستي دؤاد جربكو اديعب ةيهلإلا هداحأ وحن

 ايوق نامبإلا مّكحُم هاري. وهو اهقنعب ىهابتيو ةسورعلا ءذمي حيسملا بلق حرفي

 ؟ازّرعم ءادفلا ليحنإ تبثمو ازراك مالكلا بهنلمو انيتم ءاجرلا ديدشو

 نمزلا فورظ ىدحتي جرب «ةسينكلا نوكت نأ بجي امكو ةسينكلا قنع لجا
 شرعلا كآيذ نم. هتابثو هتقاط ادمتسم ,ىلاعألا وحن هفادهأب ىماستيو رهدلا ريصاعأو

 يماست ىلإو .(55: ,7عأ) جربلل ابرو شرعلل اديس سلاج حيسملا ثيح «عيفرلا
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 حيسلا عم مق دق منك نإف" هلوقب سلوي. .لوسرلا .راشأ اذه .ةسيئكلا» ققع

 ىلع ام ال قوف امم اومتها .هللا نيمب نع سلاج حيسملا ثيح قوف ام اوبلطاف

 :١(. ”وك) "هللا حيسملا عم ةرتتسم مكتايحو متم دق مكنأل .ضرألا

 اهتيلقع تاقاطو اًتايح قنعب ءدبلا نم لسرلاو نيسيدقل' ةسينك تعفترا اذكه

 اهيف بحلا زكرم حيسملا وحن اقايح ةيكولسو اهئاشحأ فطاوعو اقزارك تاملكو

 نم تقلخو انحأ نوعطملا هبلجو هعالضأ نعيب نم ترليخا دقو ال 3-20 .ةايحلاو

 حيسملا يف ةسينكلا قلع ١ ا اريوصت تروصو اقلح ءاوحك ةئاشحأ

 قوف وبحتل الو افحز راذقألا نيبو ضرألا ىلع كلذ دعب اميف فحزتل يوامسلا

 دؤاد لسن نم راص يذلا" يوقلا حيسملا عوسي برلا ىوس اذه دؤاد جرب امو

 ريشبلا :كلامت ف :ةيقارملل اجرب راض .ةدسحتبو. 7-4: 5ور) ”ديسحلا نسح

 ةيحور ةروثب ملاعلا رمغي حارو .ليحبإلاب اهيف دوعرو قوربو تاوصأ قلطنمو

 .ليللا لوه نم نيحلسم اسارح اوتاب نيذلا نوسيدقلا هللا سانأ ةطساوب ةقالمع

 رهاطلا ماميلا هب نصحتيو جربلا اذه يف رشبملا لحازلا ماما شّشعي ال اذإ فيكف

 .نيطايشلا كابشو رارشألا نيدايصلا ماهس نم

 ؟حيسملا ةحلسأ نم هتحلسأ نيأو اذه حيسملا جرب نم كاذ دؤاد جرب وه نيأ نكلو

 ةحلسأل نب دؤاد جرب .هللا ديب ئبف حيسملا جرب امأ ءسالا يديأب ب دؤاد جرب

 هيلع قلع دؤؤاد جرب .ةيبدأو ةيحور ةضاس يب حيسملا جرب انأ ةيداف ةينيدح

 دؤاد جرب ةربابج .(نيسيدقلا) تانج نييالم هيلع قلعف حبسملا جرب انآ نحب فلأ

 دؤاد جرب ةحلسا. دبالا ىلإ نودلاخف حيسملا جرب ةربابم- امأو ءاوضرقناو اولاز



 ئ4إ

 اككس بيرق امع عبطتسو نافرخلاو مانغألاو شابكلا .باقرب تملثتو تأدص

 1 ةفراخو نيدح يد تميس لك نم دحاو ةيضام" ل ٍِس ايل يهو ةيدسجتلا ٠

 :١7(. 5بع)"هتاينو بلقلا راكفأ ةزيممو خاخملاو لصافملاو حورلاو سفنلا قرافم
 تل ذل

00 
 نيسيدقلا سارحلا ءالؤه مادقأ نع زيبا“ نيقش ” ل ناذبتلا :بلق قشت يهو 4

 الق“ اقيلعت يشملا قلك اذكح ةقلعن ةرابجلل نئازتاك 'مهو «نيراتخملا ةقلامعلاو

 هاوية بعت الوم ًافوحك ريرشلا ت1 اغلا هاذه“ يوامللا جربلا" فاحأ ”ام' اذإ' بحع

 قارا ريموت انقل ريكا "ةىلاط ابا *ضرألا كّولم هل ثسحو ًاباعثرا نيظاّيشلا

 دسحجلا بسح نيذلا هتوحال هلوقب انهإ برلا هيلا حول يذلا عقاولا اذه .يدحخو ع 1 7 525 < ل ها لأ ( ١م

 ةريرش هلامعأ نإ هيلع دهشا كل ءانأ ئضغبي هنكلو م نأ ماعلا ردقي نأ

 انه/راتع ةحكلتنا نأ" ةلئاق لكي سلوب لوسرلا حار قلطنملا اذه نمو .(7: ا/وي)

 عفت ري ولع لكو 50 نيمداهو نوصح مده ىلع ها ةرداق لب ةيدسح تنسب

 ىلع مقتنن نأل نيدعتسمو حيسملا ةعاط ىلإ ركف لك نيرساتسمو هللا ةفرعم دض

 مو وك 0 ."هكتعاط تلمك خم نايضع لك

 دض . ةيحور..لب .ناسنإلا: دض .ةيدسج :تسيل هذه ةليقثلاو ةئثيدحلا انتحلسأ اذإ

 ةيخإ دعاوقو ةيوامس ةوقك جربلا بجشم يف تقلع دقو .هلامعاو هتاوقو ناطيشلا تا 3 , كمت 2 | 3 © م هاهتأ ف نا

 يحورلا حلستلا اذه ىلإو .احلست ةريرشلا حاورالا دض نوسيدقلا اك حلستي ةيبدا | لا ل علا ماو لا كي 1 است ةسدأ

 لب مدو محل عم تسيل انتعراصم نإف" الئاق سلوب لوس لا راشا يليخإلا لازنلاو

 د . 1 ' و . ا ك*هبا ا | ء أ
 يعم دانجا مكس رهدلا اده ةملظ هيلع ماعلا دالو عم نيطالسلا ع ءاس ٌورلا 0

 نأ اوردقت يكل لماكلا هللا حالس اولمحا كلذ لجا نم .تايوامسلا يف ةيحورلا
 أم اح -_, ام -

 نيقطنمم اوتبثاف . اوتبثت نأ ئش لك اوممتت نأ دعبو ريرشلا مويلا يف اومواقت

 2ظ0" 1



 .مالسلا ليخنإ دادعتساب مكلجرا نيذاحو ربلا عرد نبسبالو قحلاب مكئاقحا
 ع

 ريرشلا ماهس عيمج اوئفطت نأ نوردقت هب يدلا ناميإلا سرت لكلا قوف نيلماح

 1١- 3”: ن0 3 ةيملك وه ىلا حورلا فيس و صاالخلا ددوح اودحو .ةبهتلملا

 ١0(

0 

 رب نوه دؤاد ارب لذا نياف
 5 بيب اي“ ل _ ذىد _ ام أ _ أ_أ

 7 1 000 0 0 .,لاا 0 5 9 7

 ىذلاو .عيمجلا قوق وه قوق .ىم ناي ىدلا امح .هن ربابج نم هن ربابجو ةتحلسا

 | 5 . 07 ١ ٠ 5 ا 3 .٠ 1 .٠

 ندا م نوكيف ًيش هيوشنو يأ عصن مله" مهضعبل نولوقي لل

 ا[ | | 1 ١ ' كى 1 اك . | 6 - ٠ | [| . 5 ١

« 

 . م ل 1 .
 ءانب عا وفحِيَل . ضرالا هجو ىلع اوددبتي اعل امم مس اوعنصي اميل كلذو

 هلإ هتعيبطب هللا نأ 5 ملعن ن لحلو م لامعأ م نيريثكلا هاخ ادحخه فهمي لاو " ب : 5 ا

 هللا در وسم : ع نيلقتسم نولمعي ءالؤهو كئلوا نال سيلا ؟مدقتو ميمصن و ءانب

 ؟مهامعأ لطابو مهدعاوس ةدشو مهوقع ةمكحب نوفتكي مهأل سيلأ ؟هتدارإو

 مهتاوذ هيلأتل نوعسيو برلا نود امسإ ضرألا ىلع مهسفنأل نوعنصي مهفوكل سيلا

 قللت مهجارباو هده مهامعا ب رلا دسيفي ل كذا فيكف هللا توها ديجمن لود

 0 ١ 1 ل 0-6 0 3 ِء 500 0 ِء

 برلا باح ابارخ اقح ؟ةينيط ةيرجحو ةينبل جاربا لب ةيتاذ جارباو لامغا يهو

 :ريرشلا لظابلا مهئانسل ليلي ةليلبو مهجاربأ

5535 



 ةمظعو ةوق ناسنإلا امود نافدهتسي يملاعلا لباب جربو يليئارسإلا دؤاد جربف اذإ

 يلبابلا جربلا .اتوهالو ةمظعو' ةوق هللا اقالطإ فدهتسي حيسملا جرب امأو .اهيلاتو

 . يئادفلا هللا رب بطقتسي حيسملا جرب امأ .قاذلا ناسنإلا رب نابطقتسي اواي

 حيسملا جرب امأو .ارصنذخوبنو ادؤاد شرعلا قوف اهوسلبعيل «ءامسلا ىلإ ضرألا
 ىلإ يسركلا نمو دوذملا ىلإ يهلإلا شرعلا نمو.ضرألا ىلإ ءامسلا نم ءادفلاب لزتيف

 ءامسلا ىلإ ضرألا نم ةيناسنإلا عفرو ةتامإو ناسنإلا ةينانأل ًاليرتت «بيلصلا

 م هئايربك و ئطاخلا ناسنإإلا ةنلانأ ديعصت ىلع نالمعي يلبابلاو يليئارسإلا ج 5

 .ايلاعتم ايحور اجرب ,دوعصلاو ةمايقلاب

 اجاربأ مدهيو «ةيسنك ىرخأ ئيبيل ةيدؤادلا ةيليئارسإلا جاربألا برلا مدهي اذكهو
 امنرع كبسيل ةيديدحلا ةحلسألا فلتيو «ةيوامس ةيسدق ,ىرخأ يئبيل ةيملاع ةيلباب

 رصنذخوبنل ةقلامعو دؤادل ةربابج حرّسيو «ةينارون ةيئادف ةيحور ةحلسأ اهنع

 ممألا نيب يضقيس اذكه هنال" .نييدفم ءادهشو نيسركم نيسيدق اهدب دّنجيل

 ةمأ عفرت ال .لحانم مهحامرو اككس مهفويس نوعبطيف .نيريثك بوعشل فصنيو

 عم بئذلا نكسي لب .(4: ؟شا) "دعب اميف برحلا نوماعتي الو .افيس ةمأ ىلع
 ريغص يبصو اعم نمسملاو لبشلاو لجعلاو .يدحلا عم رمنلا ضبريو .فورخلا
 .اذبج لم ارت رثبلاك ”نسآلاو. ءاعم امهدالوأ ضيرت .نايغرت ةبدلاو .ةرقبلاو ..اهقوسي

 ال .ناوعفألا رحج ىلع هدي ميطفلا دميو .لصلا برس ىلع عيضرلا بعليو

 امك برلا ةفرعم نم ئلتمت ضرألا نأل يسدق لبج لك ٍن نودسفي الو نوؤوسي
 .(5_١١:4شا) "رحبلا هايملا يطغت



 رسما تدرب وهو يلوس رلا يجحاعل جربل ذه ىلإ علطتن ن انل ولحي مك ه ال ْ | . وس دولا 1 هن نأ ان ١

 ةينمزلا ريصاعألا ىدحتيو ةقاطلا ردصمو ةوقلا شرع فوف ديسلا وحن يحورلا
 ناحبا كيتاه لمأتن نأ انل بيطي لحأ .ةيناطيشلا عدبلاو ةيخيراتلا فصاوعلاو

 جربلا بجشم يف اذكه ةقلعم يهو ةيليحبإلا فويسلاو ةين-ورلا سورتلاو ةيلوسرلا

 نم لانت نأ عيطتست ىلا هذه نوكت ةوق ةيأ ىرت .ةقاطو 1ذ ةوق ةسينكلا ةماق فو

 ناطيش يأ لب ؟ابرأم ةيئادفلا ةيحوراصلا ةدعاقلا هذه نمو امنغم جربلا اذه

 الو حيسملا حوسي ف وه امكو «جرب اذكه حطني نأ ردي ىمعاو مصاو سرح ا

 ؟رخآلا دعب دح ولا ةعبسلا هنورق رسكتت

 ١ ٠ | ! 2 4 #َ 1 9 1 0 0 أ 1 5

 ءاتبلا 86 لازي الو هدي لج انوصحو اعالفو اجاربا هل ىبب نا مويلا ماعلا رده لجا

 5 0 1 0000007 0 . 6. 7 .٠ 5100 1 هن, عا“ 5 ١
 ال اضيا حيسملا نأ امك .اقطن مدلا ةعل يه ةدحاو ةغلب قطنيو اهيلات هتاذ هلؤي اذه

 ماد ام .,كلتو جربلا اذه نيب الاجس اذكه برحلا ىقبتسو .ةسينك قحلل اهضاقنأ . وا||- 2 5 1 2 6 ِ ' ١ : ١

 اجاربأ ىرخألا كلت تماد امو صاالخلاو ربلاو قحا تا وه اذكه يجحاعلا جربلا

 ك4

 ىارالا كيتاه عيطتست لحا .ةيومد ةيليئارسإ ةيدواد اج'رباو ةيمنص ةيتاذ ةيلباب
 ت د 0 د رو م 2 - 6

 1 ار 6 1 و مس 0 ادا َ 71 18 5 نأ م م
 اجاربا مصعخحو ةريثك هيمت ا اعيب لصاتست و هدذيدع هيدسجج+ سئانك مدلش لا ةريرشلا

 | ص ١ :أ| | 0 0 ١ , ا - - 00 | - : 0 -

 يسم ةسيك نم ليش عيطتسن ّ ايي :ةريبكا ةروظنل ةسينكلا يف ةيروص

 ةدعاق ديحولا هللا نبا عوسي حيسملا ىلع ديشم اذه جربلا املاط اقالطإ ةيحورلا
 9 دا 0 2 - عى ع -

 باوبأو قيسينك نبا ةرعصلا> هذه ىلعو ةرخصلا ثنا" بوكم هنأل .ةريكوو
3 

- 

 هللا يدي لمع يهو ابرأم اهنم نيطايشلا لانت فيك لب "اهيلع وقت ال ميحجلا

 موقي ناسل لكو حجنت ال كدض تروص ةلآ لك" نيسيدقلا ةسينك اي اقح ؟الصأ

 :(11/+:34 شاؤ "هيلغ نيمكحت ءاضقلا قف :كيلع



 يف هتمقو ضرألا يف ةيرشبلا هتدعاق ءاملسو اذهك اجرب خيراتلا فلأ له نآلاو

 ةربابج خيراتلا ربتخا له ؟(4١ :١وي) حيسملا عوسي دسجتملا هلإلاك ءامسلا

 - - 5 8 3 0 - : ١ 5 - .٠
 ةيلبابلا حامرلاو ةيسي رفلا ةيليئارسإإلا فدوويسلا مكافر تدملتا .ع وسي ءالذم ب

 دوعرو قورب ص رشبلا ةكلمم يف هئدحي امو حيسملا جرب هلا معن ؟نيدخاب ةيمنصلا

 ناعطق ف نيطايشلا نأ ّىح .تاراصتناو تاضافتناو تاروث لين إلابو تاوصأو

 نيل ا؟ني) عا جتكل و .,ةزوعذم+قْرَق قالدغلا"يرضانلا كايذ ةرضح- يفَو ريزانخلا

 اهاياطخ ران يث قرغتل نييمنهجلا ةريخ ىلإ لب .تومتو قرغتل نييردجلا ةريحب ىلإ

 20013 لزينب ارم ثوننا اهيلالكبو اهرورش تابادع دع يو

 ةساجنلا تاعقنتسم يف تناك املاط ًانيطايش ربلا حالسب كلا ترد نق اقع

 هذال ا سفدكلاهلللاط ة]غبلل :اةباعم قاقإلا "كيلي" تدمدنهو <ةمظتوم عدافضلاك

 ايحنإ :قوف :تعفرت املاط اجا ربأ ةليقثلا سدقلا حورلا ةحاسأب تضقنو ؛هانصألا

 نايت سنقل :عوسي ”ةيلزألا“ةعلكلا ”ةقرطمم .كدرساكو. ءاعقرتا .خيشلا

 جاربأ قوف تلاعت املط دالج ةرساكأو ةاتع ةرطابأو ةاغط كولمل تاناحوصو

 بائذلاك- حيسملا نافرحخ تسرتقاو ”ناطيشلا بئاتك عم تنواعتو - ل اظملا

 .الالذإ نطرالا ءاسوب ايهاذقأ قلع تنلذأو

 اورهيو ؟روطقةزطابألل اوّمحتقي :نأ ةزبابحلا ءالؤه عاطتسا حيسملا ةوقبا لحأ

 لب هز ولت ةلاماقلا اهديها ءازهرو“ اناصيت ءاومألل -ةهرحتنيو: اشورَع كولملل

 عوسي نال كلذ لك .انجانربا دؤاد ةيرذل اومدهيو 8 سدوريهف اولزلزيو

 ةذاس مغ و اغبضيتأ فارق قوق ةايكتر عاج دف" ءامسلاو ضرأللا ةربابحجج ى سيئر ؛حيسملا

 تسمم ايحور ابلاغ :١(. ةؤر) "بلغي يكلو ابلاغ ءاجو اسوق يطعأ دقو ةيدبأ

 ةلساجلا ؟لاقشمل هداك قبل نأ مويلا ليئارسإ ملعيلف كلذل .هئيجمم ايدسج ابلاغو
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 دقق <ن داكملا نيملاعلا نييلبابلاو نيب دسجلااا دؤاد ةربابحبو نويليئارسالل اماو ءانيصح

 ةفيخم ةنونيد جربو هرثع هرخصو ةمدص رجح راص

 5 1 3 8 *:٠هب 1 0 5

 ىبت له ؟اناجمو ةربابجو اجرب ليخإلا ىوتسم يف يه مويلا ةسينك له ىرت

 ورلاو ةبحما ةغل يه ةدحاو ةغلب ضرألا قوف هللا توحلم جرب مويلا ةسينكلا

 نودتحمب سارحو ةربابج نوسيدقو ةقلامع لسر مويلا ةسينكلا سارح له ؟سدقلا - ماس

 رب ءاني ف فك رتشت ىيروعخألا يه تحار ديلا ةسينكلا ن مآ © نوسركم ةنيكو

 ةقلامع تسيل .كلذب اههالاجر تتابف مهتغل ملكنتو مم ربابج قلمتتو نييلبابلا
 ام ع

 ١س 71 و 0
 ؟:.هعامط ةقادامو نيروجامو ءالخد يليحبإلا < ىلا ىلع و ءانبمج امازقا اب ةربابج و

 ١ -_ - ع 03 524 . و ام يي

 تى - 2 533 ملا كايذ ىلإو ةيملاعلا ةيلبابلا ةسينكلا اهتيأ صالخلا لقعمو ةايحلا جرب ىلإف

 مسارح عيمج اي ةيحورلا دؤاد نبا ةحلسا ىلإو لسرلا ..افلخ عيمج اي يلوسرلا
 أب - 5 5 242724 4 0ك ميس ال و 5-١

 مهتس رخخا نيدذلا عيم) اي ليخ يك ة>عيمسسملا ةعل ىلا و نيح رسم ةنهكلاو نيمئانلا 2 خ١ .ىذلا -3 ءاللإ ٠ م١ ةغل .ا11 دنع ىلا ةتفكلاع بينا

 .راعنش لدم ءيمج اي ةيدسجتلا جار بألا و ةيلوتبلا ة ةحلسالاو ةيوءارذعلا ةنيدملاو
 ا

 هتفاق ةهرد و ةئادفن ةءامعو هدسع ةذهاقر ع ملا كايذ .!١اغ مللا ثابسلا اي عنا انآ
 ١ - ل دل ل ر رو 1 8 ب: عا

 .با نيعت و دسحلا سسح دؤاد لمست نم راص يذلا حبسملا
 92 ٠ -_ ال7

 (5 2-1 ١هر) 'تاومألا نم ةمايقلاب ةسادقلا حور هةهج ن دوقعب هللا

 نسوسلا نيب نايعري نيمأوت ةببظ يتفشخك كايدث- ه

 هدلح ريا اب لامجلا اهيلع علخ امدعب هتبيبح لامجي حيسملا ىغت اذكه لجحا

 7 .<ي|| ١ 1 | , ه2 0 : ت2 ذا ْ ساو

 امه ةسينكلا هذه ايدئو ال فيك .نيتفشخلاب اهايدئو ةيها زلا ةيبظلاب اههبشي حارف

 ف



 نيسيدقلا عمجب زكرمو نينم وما راظنأ ةلبق لب ةقاطو ةهايح ردصمو ةييكلا

 .نيمشاعلا

 بيلحلاو ةايضع ةراضعلا هنييش تاوتضتقيف ' ءاتبألا قلعتي نيبهلإلا نييدثلا نيذك معن

 انأو ةيدبأ ةايح هل يمد برشيو يدسج لكأي نم" لوقي برلاو ال فيك .ءاذغ

 أكف هجر ذة باآآلل لكس“ هتاذ حيسملا مدق حور يأب نكلو ؟"ريخألا مويلا يف هميقأ

 حورب لب بسحف يدسج حورب سيل ؟قلطم يهلا حورب مأ ضحم يدسج حورب

 حورب يذلا حيسملا مد نوكي يرحلاب مكف" سلوب لوسرلا لوقي امك كلذك يملا
 "يحلا هللا اومدختل ةتيم لامعأ نم مكر ئامض رهطي «بيع الب هلل هسفن مدق يلزأ

 لوقي مالعف ءافرص ايناسنإ المع حيسملا مد ميدقت ناك نإ ًالإو :١4(. ةبع)

 .؟هللا تاذ وه اذه يلزألا حورلا نأ ملعن نحنو ."يلزأ حورب يذلا" سلوب لوسرلا

 نإ بونذلاو ةتيملا لامعألا نم اذكه رئامضلا رهطي نأ حيمملا مد عيطتسي فيك لب

 الإ رهطي نأ دعا ردت ال هلأ لعن نخو ةانح ايرشي دامعو ادرع .ايناتتإ انكر ناك

 ؟هّدحو هللا وه ادحاو الإ حلاص سيل هنأبو اح اض نآك نم

 اناسنإ راص دقو خيسملا عوسي يلزألا هللا ةملك تاذ وه بيلصلا قوف مّدقملا اذإ

 :١5(. ١وي) نا اجا ان ل ل هدجم انيأرو اننيب لحو

 .ءامسلا نم لزن يذلا يحلا زبخلا وه انأ" هلوقب عوسي برلا هب حرص دق ام اذهو

 يذلا يدسج وه يطعأ انأ يذلا زبخلاو دبألا ىلإ ايحي زبفلا اذه نم دحأ لكأ نإ

 يدسج نأل" هلوقب برلا هينعي يذلا امو :3١(. ”وي) "ملاعلا ةايح لجأ نم هلذبا

 حورب تمدق ىلا هتحيبذ نأب ئيعي الفأ ؟(5: "وي) "قح برشم يمدو قح لكأم

 قحلا نأل اهنيع هللا ةحيبذ يه هذه قحلا ةحيبذ ناو اَتاذ قحلا ةحيبذ يه امن يلزأ
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 نوكت الفأ .هللا وه قحلا حيسملاو اقح همدو هدسجب حيسملا ةحيبذ تناك نإو ؟قحلا

 نال" برلا لوق يف ىبعملا ميقتسي فيك الإو ؟كلذك دسجتم هلإ ةحيبذ «هتحيبذ اذإ

 فيك لب ؟قحلا وه اغإ هللا نأب نمؤن نحنو قح برشم يمدو قح لكأم يدسح

 مع نأ همدو هدسج ةحيبذ فو يرافكلا هتومك. هللا تاذ وه نكي مل نم عيطتسي

 ؟(ها7: ”ميإ هيبراشو هيلكأال ةايحلا

 دسج امه «ةبيبحلا ةسينكلا ردص يف ناتبانلا نافشخلاو نايدثلا ناذه نإف كلذل

 نإ امهأدرأ ام لب «نييدث نود نم اذكه تناك نإ ةبيبحلا ردص عشبأ امف نآلا اماو

 دق ردصل بيبحلا حاتري فيكف .مثإلا يدايأ امه تئبعو ىومهلا عباصأ ام تبعالت

 فيرشلا بيبحلا رجهي الفأ ؟نينئاخ بابحأل نئمطي وأ نييدثلا نم اذكه الخ

 ناك نإ كلذ نم سكعلا ىلعو ؟امهقلطي اقالطو نييدثلا عم هذه ةبيبحلا ساسحلا

 بيبحلاف ؛نارماعو نارهاط بابشلاو بحلابو نابصح اهايدثو ائلتمم ةبيبحلا ردص

 وهو هيتفشخ بعادي نسوسلا نيبو اناضتحا امهنضتحيو ءاكتا امهيلع ئكتي امنإ

 .نيرسلاو بحاةعلار ادهن تعي

 كلذك يه لهف ءايتوهال نييدثلاو ردصلا ةليمج اذكه مويلا ةسينكلا تناك نإف

 حورو سدقلا حورلا ؛مويلا ةسينكلا بلق ىلع دوسي يذلا نم لب ؟ايتايحو ايحور

 م ويلا ةسينكلا يبد نيب دقري يذلا 07 ؟مل اعلا مة دسجلا 00 عا ءامشلا

 هملاعو هدسجب ناطيشلا مأ هحور قحو همح حورب همدو هدسجب حيسملا «تيبيو

 يه فيكو مويلا ةسينكلا يبد لاح امه فيك ؟هحور لطابو هلطاب حورو



 ةسحن ةخسو مأ ؛ةرهاط ةيقن أ ؟يه ةليمج ةباش أ ؟يه ةميقع مأ ةئلتممأ ءاهؤاشحأ

 ةسينكلا ىلإو .ةسينكلا اهتيأ يهلإلا اهنبا مدو دسحج ىلاو ءارذعلا ركبلا ةيبظلا ىلإف
 نتافلا بابشلاو عئارلا لامجلاو قفدتملا بحلاو جزاطلا :بيلخلا كتان مالأ ةيااوسرلل

 بحلاو جذاسلا بيلحلا تاذ ةيلكشلا ةسينكلا اهتيأ نييحورلا نييتوهاللا نييدثلاو

 مويلا نيبرقتت كل امف .نييحور اللا نييدثلاو عئاملا بايشلا و: ةويكملا لامجلاو عطقتملا

 نوجا لوق نيسانتتو مماعلاو ديما متدويدلا كايلعت همدو تيدا كدسحجا 0 اذكس

 نوكي قاقحتسا نودب برلا ساك برش وأ زبخلا اذه لكأ نم يأ اذا" سلوب
 زبخلا نم لكأي اذكهو . همسفن ناسنإلا عحتمبل نكلو .همدو برلا كدلسحج يف امرجم

 برسشيو لكأي «قاقحتسا دلودب برشيو لكأي يذلا ”نآل .سأكلا نم برشيو

 ات ىلا 115159 بلا دسح زيمن ريغ هسفنل ةنونيد

 ريغ نم امهولوانتي نيذلا سيلأ ؟همدو حيسملا دسج قحب نومرحمبا كئلوأ مه نمف

 زبغفا كلك مه نمو ؟ق'/لا “لتستج نوزيمب الو مهسفنأ نونحتمب اال مهو قاقحتسا

 ةدئام ىلإ نومدقتي لب مهاياطخ نع بلقلا نم اوبوتي مل نيذلا * ثا

 نوزيمب ال نيذلا مه اذا ءالؤهف ؟تايلكشلاو ةدرحملا ةداعلا :-وربو ملاعلا حورب برلا

 ؟ايداع 7 ىوس دكوبرشي الو ادرج 0 الإ نولكأي ال مدفأكو همدو ب رلا نكديدع

 نم" هلوقب توملاو ضرملاو فعضلاب سلوب لوسرلا مهيلع مكحي كلذ لجا نم
 :5١(. ١١وكا١) "نودقري نوريثكو ىضرمو ءافعض نوريثك مكيف ءاذه لحأ

 8 مهنم رابكلا حبذملا ىلإ نومدقتي نيذلا عيمج ايو ةنهكلا عيمج اي كلذك سيل
١ 

 ا 1 1 .



 رس 1 " ا حبلا : 1 12
 كلو: انيلغ مكح ا انينقنأ لغ انيكح هل اننالا“ . مل ون. لاوس لا هل قيء افاد ألا

 8 | 24 | -_ -د 34 -
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 ام ر 6 90 8 2 ب 75 ) َ نيح يوحا اي اذا .ملاعلا ءم نادن ال ىكل برلا نم سدؤن انيلع مكح دق ذإ 0 3 . 0 ١ 1 1 و 0

 2 1 رتع# : 1 0 07 , 320 4 0 ١

 يحل تينبلا: قف زك انف 2 هع كا .ناك .نأ ,اضغب مكضعب اورظتنا اى الل
 . اس ١٠ _آ ا بت

 1 0 5 | 5 7 ١
 و 1 اهوا ءيج ! اهددعف ةيقاملا رومهالا اما» .ةن هنيدلل ا عمتخ

 تيسلل 2 من ثيغ افا ك5 اح !اعفا دنا لاطا ف .ةعيدملا ةنيك :5 اي 1ةقنتو ١ لشستع |(
 ١ د 0 بي أ | 34 ل 7 32 - 5 74 -_ -_

 ضف اةملعت و .. يثلا "اعف ص اوك ه ردت نياث ع هن اوفأل و ةهذ و هديك اه .مكللاف
 ب 32 324 و تت ١ -_ 04 - ور و - - -_

 ١ 7 -_ -_ ب - تاع

 |١ - اا 1 508 00 انإ 1 | ف1 ْ
 د تر مم : - هه 0 ا 8 2 ءاا ياسا 2 1 ةندوا :كعغلا ةييظلان ميكي وف هينصملا 2+ عبس مح و هلا .سباثا ان..انشا لشق اب متنا اماو

 م هم 1 5 فا 16 ١

 .ادسحا ء اح فر دافع ٠ الق 0 :٠ !كديسحع اي ةفتعكح و ةدلادو كيل هس ملا :ةيبصنأ هاما

 نابللا لت ىلاو رملا لبج ىلإ بهذأ لالظلا مزهنتو راهنلا حيفي نأ ىلإ ١-

 8 ىحإلا ءعضا وتلادو .ةينانالاب ةي مثشسلا د هادعلا م منت ءادفلاب ةيشالا ةصحا ةعشاب رمجا
 - - 0 ١ - - - ١ 4 74 ذا 3-2 ١ 9 0 ١

 "00 | ش ! نك ل ا ع ل 1 "00 3 1

 7 ل ل 5 00 "ا حا 0 1 | . ما اا
 - ى 2 9-1 . رار :. ر 5 5 ؛ ذوع 2 و "522 : ةسلزالا ةملحكلا 45 ةسناتلا ةمح و لا ةمكح اب ه٠ .كاضصيتشلا اتّد .لعملا ؛, ١١ ' اصاملا

 5( 1 ْ - 2 7- 2 ا 5 ءار ع 1 5 ا
 ةلطابلا هتاملك ىهامك و نكاطيشلا ف ةسناتملا ةي :ئاجعلا تافا خلا ى واهتت حيسنا

 ا 7 0 - 7 34 ه- اخ

 2 قيس ”ةنسحل . نك امك د نلاميإلا رونبو ١ يدسافلا هثالمعو هدو سلا همنا تاللاو



 لوقي ءايعشا يبنلاو ال فيك .داحلإلا ةنسلا سرخنو تاملظلا عشقنت حيسملا

 توملا لالظ ضرا يف نوسلاجلاو اميظع ارون رصبأ ةملظلا ف سلاجلا بعشلا"

 2 ؟(؟: 5شأ) "رون مهيلع قرشأ

 نم هيلع قرشا دقو توملا لالظ ضرأ يثو ةملظلا يف سلاجلا بعشلا وه نمف
 اسولج تاملظلا يف ةئيطخلا مهتسلجأ نيذلا ةاطخلا .ثبلا مهإ ؟رون ءامسلا

 اذكمه اورينتسا لق نيذلا الإ ءاكاله مهتكلهاو كالاطلاو توملا لالظ ف مهتدعقأو

 رون ءانبا مكعيمج" سلوب لوسرلا لوقك ةينسلا هتاعاعشإب اومقعتو عوسي حيسملاب

 نال .حصنلو رهسنل لب نيقابلاك اذا منن الف .ةملظ نم الو ليل نم انسل .راش ءانباو

 /م-ه: هست١) "صالخلا ءاجر يه ةذوحو ةبحماو ناميإلا خرد نيسبال حصنلف راف

. 

 يفو نوشمب ليللا يف مهو رملا لبح اوقلستي نأ ليللا ءاننأ عيطتسي فيكف نآلاو

 ةطفايذو قرد طللاديلت قلت عرفات اهميعلاب عكمتي كفيك و 19 ننوثعتي ةلئيمإدلا هتاملظ

 رونلا ءانبأل ةرعو ءامسلا ىلإ قيرطلاو ًاقيض اذكه بابلا ناك نإف ؟نورودي
 نايمعلاو مالظلا ءانبأف «"صلخي دهجلاب رابلا ناك نإ" عوسي برلا لوقك مهسفنأ

 ؟نوصلخي فيكو نوريصي نيأ ةاطخلاو راجفلاو

 ىلإ جرعلاو اورصبي نا اوعيطتسي يكل الوأ نينيعلا رون ىلإ نوحاتحي اذا نايمعلاف

 .اوجهلي برلا سومان يفو اويحي يكل ةايح ىلإ ىتوملاو اودعصيو اوشمب يكل نيلجر
 هتوكلم ملاعمو هللا اوري يكل نايمعلل رصبلا حنمي نأ رداقلا وه هدحو حيسملاو

 قطنتل سرحلل ةنسلا يطعيو هتاملك توص ىلإ اوعمسيل شرطلل عماسم يطعيو



 بوردو هعئارش لبس يف ريسلل الجرأو هتوحا ةمدخل طسبنت انياب هلامعأ مئاظعب

 رملا لبج ىلإ قامعألا نم دعصتو هحور تاهسك قفحتل ةايح ىطعيو لب هتاوامعس

 داما و

 رمألاب ناسنإلا بلاطت لازت ال يهف ةيناسنإلا ةمكحلا امأو ةيرشبلا ةفسلفلا امأ

 جرعلاو مالكلاب سرخلاو عامتسالاب مصلاو رصبلاب نايمعلا بلاطت يهف ءليحتسملا

 ىلإ دوعصلاب اياطخلاو بونذلاب نيجولفملاو ةايحلاب ىتوملاو ةحصلاب صربلاو يشملاب

 ةلولشملاو ءاسرخلاو ءامصلاو ءايمعلا يهو اَهاف دق نكلو .نابللا لتو رملا لبج

 عنصيو ناذآلاو نويعلا قلخي نأ ردقي بحمو ريدق بيبط ىلإ يه ةجاحلا نأب ةتيملاو

 ةحافللا لاجل ..رؤيقلا .ي .نيذلل ةايخ. يطعيو لوقعلا عم لحرألاو:يديألاو ةنسلألا
 سومانلاو ةعيرشلا ذيمالتلو نيينيثالا ةفسلفلا ذيمالتل لوقي نأ ردقي حيسم ىلإ

 نورصبي يمعلا نأ ءامتعمسو امتيأر ام انحويو روقيبا اوربخاو اوبهذا" نيينادمعملا

 نيكاسملاو نوموقي ىتوملاو نوعمسي مصلاو نورهطي صربلاو نوشمي جرعلاو

 راهنلا حيفي اذإ حيسملا يفف :5١_55(. الول) يف رثعي ال نمل ىبوطو نورشبي

 .كابللا لتو رملا لبج ىلإ دعصيو لالاظلا ناسنإلا نع مزهنتو
 ع "© ىلا

 تاقاطلاب ةريدتسملا .ةتسينكلا تار ّىبح كاذ وه لت يأو اذه وه لبج يأ نكلو

 حيسملا ع ومسسي دسجتملا هلالا هنا .توهاللا لتو ءادفلا ىللج هنا ؟قلست امهقلستت

 توملاو ليللاو مالظلا قطانم تربع امدعب نيسيدقلا ةسينك تحار يذلاو انبر

 ايئاانقو  اينوهال هيف ةورذلا يقلب اه اذإ رس اقلب هتاتعردمو هتاجرد قزف قلست
 .لبج ىلع ةعوضوم ةنيدمك ايدبأ ارارقتسا هيف ترقتسا



 .يذلا ريغا ت ءالت ةيئادفلا هعئاق هده ةيت وهاللا ةكيشملا ةئامح مهفتي نا ءيطتسي 0مف
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 ةسينكلا 'اهتيا اهبتشت ءارذعلاب يهبشت ؟تنأ هتمق -قوف مأ هطسو يف مأ هلفسأ يفأ

 سمشو سدقلا حورلا رونب اقرانتساو ةيلصألا ةئيطخلا لالظ نم اهمازاب ءاوس

 لبجلا كاذ قوف ترقتسا ثيح «ةيرهدلا نابللاو رملا لابح اهقلستب وأ ةيهلإلا راهنلا

 ىلوألا ةيلوسرلا ةسينكلاب كلذك يلثمتو لب .دسجلاو حورااب ادبأ ٍنوهاللا يئادفلا

 تءاضتساو اماَزمنا مثإلا تاملظ نم تمزمنا دق ءارذعلاك ىرخألا يه لاو ًالثمت

 هدم ا ا لا لق ل7 هخنوزب تدعصو ةءاطتسا حيسلا نوت

 .ايرهد اعبرت لابحلا ممق قوف هلل ةنيدمك عبرتت نأ كلذب

 تجرحدت دقل .كلتو ءارذعلا هذه سكع ترص دقف ىسينك اي مويلا تنأ امأو

 دسجللا نايدو يف تطقسف «نابللا لت قوف نم كلقعبو رملا لبج ىلع نم كبلقب
 تاملظ يف كنأل راهنلا ةعشأ كيلإ لصت دعت ملو ةقيمعلا ملاعلا زيلاهدو ةقيحسلا

 بيلصلا ةرارم نم كنأل كلذ لك .نيحرطنت توملا لالظ يفو نيسلحت ليللا

 نيبيطتست ةهيركلا اهحئاورو ةئيطخلا ةرارك لب نيرجضتت هنابل حئاور نمو نيززقتت

 عيضتساوءابورهتهنم:ثرهاو اعلا يف-يذلا داسفلا نم مزهفاف هّللا ناسنإ اي تنأ امأو

 لت قلستو هبيلص يف وه امك رملا لبج ىلإ دعصاو هليخبإ يف وه امك حيسملا رونب
 درفت اك لس كل سدنفل دات فلانه وعر ثلا .زقتسي تلا :ةريخ هت وهال وه مك .نابللا

0 

 .الرتمو



 ةبيع كيف سيل «قبيبح اي ليمج كلك -/

 ديرف ي وامس حيسسم نم هلايو .ةبيجع ةايحلا 6 هوقو ةينع ةيواعس ةمعن نم اهلاي

 هل نوكتل ممألاو بوعشلا نم اذكه ةسينكلا هسفنل راتخا دق .ديحو يملا صلخمو

 . كلذ نم يش وأ نضغ الو اهيف بيع ال" ةليمج ةبيبح

 يف ةسلاج ىهو اهنيع دق انييعت ةيئادفلا هتمح ربو اهراتحا دق ةيدسجتلا هتمعنب معن

 يمدآلا اهلصا يف تناك لب ءرصنذحوبن لاثمت يف يذلا فزخلاو ديدحلاو ساحنلاو

 ةيلدحب لصألا يف يهو ال فيك .(71:13عأ) "نييسسفإلا سيماطرأ يه ةميظع'

 .ةسمخلا جاوزألاب قشعتت ةيرماسو ةعبسلا نيطايشلا نضتح
 س١

 اذكه تأي نأ امأو ايعيبط هئيحب ناكل طقف راربألا لجا نم برلا ءاج ول اح

 بيرغلا عقاولا كاذ .تحب يوامس لب ىعيبط ربها ١ سيل .كلللو ةمنألا لجا نم ابولصم

 تقولا يف تام ءافعض نحن دعبو حيسملا نأل" هلوقب سلوب لوسرلا هنع ملكت يذلا

 رسجي حلاصلا لحأل امر .راب لجأل دحأ تومب دهجلاب هنإف .راجفلا لجا نم نيعملا

 حيسملا تام ةاطحخ دعب نحنو هنأل .انل هتبحم انل نيب هللا ناكلو تيد نأ دحأ

 5 رك ٍنايخ زغلل لص لحل يىفخل قرسل حاتفملاف .(/ 3 ةور) انلجالا 5 ةاصحل ءغللا از :كا مي سلا محاتفملاف ا "|

 ارمأ ئطاخلا ناسنإلا نع هتوم بسحي كلذل .الصأ ةبحملا ىلع مئاقلا هللا رهوج

 رشبلا نحن انل ةبسنلاب بسحيو .هتبحم رهوحل ةليصحو هتيتاذل ةبسنلاب ايعيبط

 ةميمح نع ريبعت دج وي ال دقو .دايحتسمو ابيرع ارمأ ةبحنا هذه نم ابلاغ نوم ورا



 قلب بح ماعلا هللا بحا اذكه هنأل لئاغلا يليخ إلا انحوي ر.ع نم قدا ةبحا هده | 1 ببي ا 3 ( .ةيل" اعاتلإ |يمنالاا 5. أ هلا

 :١5(. ”روي)" ةيدبألا ةايحلا هل نو 8-2 لب هب نمؤي نم لك كلهي ال ىحل ديح ولا هنبا
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 ىئطاخلا ناسنإلا بحي هللا ناك نإ .هذه يه ةقيقحلا هذه يف ءادأكلا ةبقعلا نأ ريغ
 أ . رك

 يت هح ل قل . 5 ه6 س ]1 - مك م

 ناسا ا ا ا ا

 هذه .ناسيلالا ةينضقي ةيروستل اذإ : زيبشلا .فيكف. :فالذك# ايلزأ هيف. ةنماكلا ةسادقلا

 عكر + م هلدع وة هللا ةمعن نب
 -_ ذم 54 8

0 
 ا

 .همحو هللا ةم“- ر نيبو ؟هتسادقو هتبحم نيب قفاوتلاو

 صالخلا دشني هتبحم ةلعب هللا نذل. ةضالد و كاسنإلا يق ةئيطخلا ةلكبشي ةياوسست

 5 لا هر كن ا 0
 مدختسا ام اذإف .هتئيطخل ناسنإلا كاله مزتلي هتسادق مكجو ةئيطخلا نم ناسنالل

 ايطعت كلذ يو هكا نامت قحا هيف لطعت ربلاو قحا نع هد رجم ئطاخلا ناسنالا] هع

 ١ . || أ هه 505 - مه 7 0. ١ 1 .٠ ناد 55 0 | | .٠

 بحا هيف لصعت ةبحنا نع ددرجم هتسادق كاسنإللا قحن مدختسا وه داو.يهإلا تادلا

 6ع 3 ءءء غل 9 سب 1 : افرح ب زر 5 هللا ةدارإ ذيفنتل نذإ .ليبسلا فيكف .اضيا يهلإلا تاذلل ,زيطعت كلذ يو اليطعت

 ؟ناسنإلا ةايح يف ةسادقلاو ةبحملا ةدارإ ء.دده

 ىبب هقحو هنم»- ر نيب .هتسالدقو هللا ةخش نب قيفوتلل ديح ولا ليبسلا وه بكاصلا]ف

 ةبحما تذدخاف .اًملطم ايلمع اليثمت هتسادقو هللا ةبهش تلثمت دق هيف ذإ .هلدعو هتمعن

 اهماهتس --ةيشإلا "ةلادعلا تدفنو“ امك. :.هتئيطخ نم ناسذإلا صالخ' يف اهارحب

 عينيلضلا ناك: اذكهو .اناسنالا اياطخ .مع ةرافك بولصملا حيسملا ُّق اهماكحأو

 نالعإلا اذهو كينلكفلا تاب يح ,ةلادعلاو ةححا 86 هللا رهوحجج نع قلطملا ريبعتلا

 3 .هتقيقح ىلع فوقولاو هللا ةيؤرل ديحولا يوامسلا راظنملا
8 
 م ر ر

 2 ٠

 ةلعو ناسنإلا عم ةخاصمو داحلاو قالت ةطقن هتسادقو ةتبحم بيلصب هللا ناك اذإ
 - 5 03 ٠

 ناسنإلا نيب لاصفناو قارتفا ةلع ناكو امك..,نانينالا, ةيفخإ عم دكابسنإلا_ قالت
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 يبلس يناطيش رحخآو ةسدقملا ةسينكلا ف لمعي يباجيإ يهلإ حور «ناضقانتم ناحور

 حور ةماقإ انقيت املك ةسينكلل ةفينع ةيملاع ةمواقم انيأر املكو .ملاعلا ف لمعي
 0 3 ايل

 ةرداغم نم اندكأت املك ةسينكلل هتحلاصمو ملاعلا ةنداهم انيأر املك و .اهيف حيسملا

 نوناقلا ءاقالطإ لدجلا لبقي ال رخاآ يوامس نوناق وه ادهو .اهنع حيسملا حور

 هنأ اوملعاف مكضغبي ملاعلا ناك نإ" اذكه هتراشب ف انحوي لوسرلا هلجس يذلا

 : . : . ه | : ا 2 نا < و ,

 :1١/8-١15(. ١هوي) ملاعلا مكضغبي كلذل ملاعلا نم مكترتخا انأ لب حلاعلا نم

 ةسينك نوكت ال فيكف ءاذكه ضيقن فرط ىلع ملاعلا حورو حيسملا ناك نإ اذإ
 برلاو ال فيك ؟اقح اهيف حيسملا ناك نإ كلذك ضيقن ,ٍؤرط ىلع ملاعلاو حيسملا
 ةملظلا سانلا بحاو ملاعلا ىلإ ءاج دق رونلا نأ ةنونيدلا يه هذهو ' لوقي عوسي
 رونلا ضغبي تآيسلا لمعي نم لك نأل .ةريرش تناك مهلامعأ نأل ءرونلا نم رثكا

 :1١9-580(. ”وي) هلامعأ خبوت الئل رونلا ىلإ يأي الو

 5 - .٠ 5 5 5 | - 5 م 1 5 | 58 8 5 1 5

 لوقك ةبيعم ريغ ةليمج حيسملا يف اهنكل ةبيعمو ةحيبق قيتعلا اهلص قف اذإ ةسيدكلاف

 اهرضحي ىكل ةملكلاب ءاملا لسغب اهايإ ارهطم اهسدقي ىككل" اضيأ سلوب لوسرلا

 نوكت ب -كلذ نثم نم ءىش- وأ نضغ الو اهيف سند ال ةديحم ةسينك هسفنل

 ةليمج حيسملا ف ىلا ةسينكلا يسم اذكهو .(507: هفا) "بيع البو ةسدقم

 امدعب اهفطاوعو اهبلقب ةليمج .سدقلا حورلا ةمكح نم ترانتسا امدعب اهلقعب

 بر ةدارإ اقدارأ تراص امدعب اهميمصتو اهدارإب ةليمج .سودقلا ةبحمب ترربت

 ريصت لجا .سوفنلاو داسجألا قلاخ اهيف دسحت امدعب هدسجب ةليمح .سومانلا

 .ةروصو ةبيبحو ةديلو حيسملل تسمأ نامبإلاو ةبوتلاب اهنأل ةليمج ةسينكلا

 الشاف



 .ةليمح تنا اه .بيبح اي ةليمح تنااه "الئاق اهامجب نغتي بيبحلا حار كلذل

 .داعلج لبح ىلع ضبار زعام عيطقك كرغش .كلباقن «ةح نم .ناتمامح .كانيغ

 نهيف سيلو مجخبم دحاو 03 ناوللا لسعغلا نم ةرداصلا رئازحلا عيطقك كلئاتسا

 تعا ٠١ ه ةنامر ةقلفك 1 لىوغ .ولح كمفو زمهرَملا نم ةلسلسلاك كاتفش .ميقع

 نايعري نيمأ وت ةيبظ يفشخك كايدت ...ةحلسالل ئبملا دوؤاد حربك كقنع .كباقن

 30 ,< د كل همللمص هأل لذا ءااأ|أ قال ااه | ع, .كل
 لعب ىو اهاشو اهك را >ْ داطيشلا نإف اده عئارلا ةسينكلا 3 2 لك 9 0

 بانا كب. ينسق ايش نعوم ا ل نيف كيسا يلا ماد ال اعلا
 اف رح ور لرهج رابع يي ل اي ايف 3 ور ور 9 0 0 لب ) ل

 كا وشأ ررعيو اهبلق ىف ءامطألاو ءاضغملاو 5525 كاذد رو ةيلقمعلا اك هيع
 524 - 54 4 0 3 24 ١

 ه_ رب
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 ماثألاب و 5-5 ا اهطقسيل كلذو اهدودحخ عفصيو ايفانكا عيشي ةقحالالا تانطللاب
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 م١ 7 - 0 5 5 .٠ 1 ري ل 4 7 . (| 5 ٠

 اياطخلاب ةربخ و ةريرش ةوق :م هيف ام احب ناطيشلاو .اهامح هوشيو اهكايح حرخج
 3 ” م 9 اس ر - تت . - 7 52 رو - 533
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 أ 7 للا - ب 3 1 ّ
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 املاط ةسينكلا ىبع هل ةقاط ال ناب اديج ملعي وهف .ةقيمحلا هده لهج 95 وشو ءاهيف

 ىو ب ءهكصمك همادقا تح هعارصضفق ةس ىدذدلا 7 .ةتبان حيسملا 8 يه
 .- ١  1ام 7 أ 4 _-

  | 'ّ 0 | #4 5مسك
 ةسينكخلا نم لينلل ديحولا ليبسلا نأ اديج ملعي وهو امك .تاومأآلا نيب .ءرم ماقم

 ب _ و ا“ أم 95 - ١ 7 -

9 1 0 1 ١ 1 5 35 ٠ 5 .! 1 2 

 .ةئطنخلاب عسملا .ع املاصفناب هه ٠ نكاظيشلا عار - لا ةسينخحلا فعض ةطقن هذه
  1 - 3 | - 7و

 لامج تاب اذا .نآلا ىلإو يىلوسرلا دهعلا ف اهداليم دذنم تابرضلا اهيلع زكري ٠ 7 ٠ | ' 1 0 0 ١

  5 0 58 5 3 3رت 9 لس 0 ١

 يجب ا 59 8 م . - .١ ذِس ح < 7 اأن

 عى٠. ابقي ال يىحور ي هامس نوناق وه اذهو .ناطيشلا ةقاطبه» ةئيظنخخلاب دحعيسملا
 س١  9_7 59 : 0أم 1 4-0-2 رن 7 >> 7 م

 . يوحتلاو ايدعتلا
124 

8 



 | لا 5 1 07 7 . / 5 5-5 5 ١ 5

 ظتنت لازت ال ءاهتك رح لشي يذلا ُماعلا فو اهتقالطنال لطعملا ليقثلا دسجحلا ||

 مددق ع للنول طاكو لا يفجر اهب .ماعلا حورو دسجلا ةك وش .مء.اه ر حيل ةيناث -يسملا
 ١ 1 ل أ ٠ 52 اس 34 84 ١

 برلا نأل" ةنونيدلاو ةماعلا ةمايقلاب متي نأ عمرملاو اضيا ايدسجو لب بيلصلا ىلع
 5 2 7 33 و أم

 | ١ : ًّ 0 م : 5
 ّك تاوماالاو - مايهمنا 98 ىالعي ف*اوس هللا قاوب و ةكئالام توسصب فهااتك هكلسشل

 -4 52 2-0 هلل“

 1 ١ أ د ىلا» 4# : .٠ ب . - |

 2 مهعم اعيمح نصخنس نيقابلا ءايحالا لح م .الوا لاووه هشيس حيسما

 5 0 !إ : 0 5 : 58
 :1١5-2 ١(. ة6شست١) ب رلا عم نيح لك نوكل اذكهر عءاوضا يف يرلا داقالمد

 ءام 3 :  ثباسإ د نسم 3 0 0
 ةمايقو برلا هم ةاقالمو فاطتخاو ةمايق نم ةديحجا ةيشإلا عئاق ولا هلهو اذإ فيكحف

 54 34 ا 5 5-5 9 ع د 54 6 7

 ءادف يداسجلاو يح و رلاو 2 >بقلا رهاظم نم ةبيبحلا : ةسينكلا ىدتفت ال عةيدب
- 

 ةقيلخلا لك لا ملعن اننإف .هللا دال وا دم ةيرح ىلإ داسفلا ةبدوبع نم قتعتس اهسفن | يق أب يا م ا 2 م

 : ع لا 5ك ان ان :٠ يذلا 1 اب طقف اذكه نسل“ نالا ىلإ اعم ضخمتت ٠ ١ك
 ب خه < 2 هو ور 1 ب“ ب ما ان < بل 9 ال ل هل

*ً 

 ا ري تسلا 23 - بتل .نيعقوتم انيشقلا ”ق: راضيا“ انسنفتأ

 اهضارمأو اًهاهاعو اهحبقو داسحألا داسف نم قاتعنإلا وه امنإ اذه قاتعنإلاف

 .اكومو
 لن

 ءادف وها ؟ريخألا مويلا 2 سلوب لوس رلا داح وتب يذلا ءادفلا 4 امف دالاو

 بيلصلا ةرثع الإو بيلصلا ىلع مت دق ةئيطخلا نم يحورلا ءادفلا نأل الك ؟يحور
2 

 كافر 1

 اضيأ نع لوعي سلوب لوسرلا نأل كلذو امح يف دسح ءالف هنكل .تلطب لق

 نامبإلاو ةبوتلاب مويلا , نذإ 11 ةاييشسا كدف ىئبتلا نيعقوتم انسفنا يف نفت ذا أ

 لع هلظ ةلفتين عم دلاعاز ا عيسملاب هلا ٠رلا لامجلا اخ. انا
 ى  لسسساتملا ي رو 0 وسب 0 2 واتس يح ور ' ىلع

*ً 

 ل انا للا لاما ىلع لصحنس ءاج رلابق موبلا كلذ يق اماو ,دسحلا
6 59 5-84 
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 امنإ اهيف هاري ام لك نال .بلقلا رسي ام مويلا اهيف حيسملا ءىري دعي مْ ىح .ةعاشب

 اذهف .ةهلوملا ةيرشبلا مانصألاو ةنيزملا لكايهلاو ةبهذملا سوؤكلاو ةضيبملا روبقلا وه

 ءادب ىلتبا دق رخخآ نهاك كاذو .هلإ هنا هسفن د هللا لكيه ف سلجي نهاك

 دقو ديزملا بلطي بغاشم قلمتم لب دقاحو مقان رخآ اذهو .لطابلا دحملاو ةمظعلا

 هللا حبذم يف هشير شفني سامه كاذو .بهذلا عم تاكيمو ةضنقلا عم ادهع دقع

 .فوفصلا قشيو ةوحألا نيب تاموصخ عرزيو سومنلاك هيف ٍنغيو سوؤاطلاك

 نلاجم و ةيسنك تائف هذه لب .سوفنلا كالمل' ءاير ليحنإلا رضتحي رشبم كاذو اذهو

 اهسفن نم تماقأ دق ةيتونهك تاماسرو ةيليحنإ تايلاسرإو ةيفقسأ عماخجبو ةيلم

 لتق ىلع افايقو نانح عم رمآتت اهليلو اهريس يف لازت ال يهو ًاناطلسو ًامكح

 متِإو دسكاتم ضرألا يف لامو عزعزتم بصنم لجأل كلذو اسيسح ارمآت حيسملا

 يببلا هيف لاق يذلاو عوسي حيسملا اهبيبَح لامح_ نم اذا مويلا ةسيحللا كة نيأف

 لا يا يحل بذع ةدعتلا كيكتنلا * ع شبلا' خيب ' نم الرج عربأ تنأ" دؤاد

 كلك" ًالئاق اهلامجب حيسملا عت دق 3 سمألاب ةسينكلا لامج نم مويلا ةسينكلا

 8 حيسملا لامج نم مويلا ةسينكلا لامج نيأ ؟ةييع ةليط سبل يبيبح اي ليمج

 اديسحب اهيف دسحبو ابيكس هسدق حور اهيلع بكس امدعب ميرم ةديدجلا هئارذع

 ؟ابيجع ايوارذع ادالليم نبا هلو اسودق اهنم دلوو

 لعل ةمرحلا ةسينكلا اهتيأ نيسيدقلاو ءارذعلا يف دّسجتملا لامجلا كايذ ىلإف الأ

 لظتَسف اكز اي تنأ اماو :كهحو نيزي حيسملا لامجو كيلإ عجري ةايحلا بابش

 حيسملا ىرتو ضرألا نع كنتماقب عفترت ليخنإلابو زيمحلا قلستت ىح اضف امزق

 لا



 اذكه قيس يضاشلباب رجآلا فياو 14 155 يلوهلبلت لإ لب تلعب لإ هوعفتو

 كبورشم رمخيو اثبع برلا تيب ةينآب ثبعت تنأ املط (؟17 :هاذإ اضقان نيزاوملاب
2 

 , اسيندت .كائابج :ةيناو:كوابطغا سلات

 نم يبوت .ةعبسلاو ةسمخلا جاوزألاب ةينازلا نيرشعلا نرقلا ةأرما اي ,ةسينكلا اهتيأ
 كيلإ عجريل حيسملا لوألا كبيبح قاثيمو كابص دهع ىلإ يعجراو ةبوت بلقلا

 كلك" الئاق كيف 00 تاديح يوامسلا كلملا ىهتشي كاذاو «ءكلامحو كبابش

0 (١: 8 

 نم .ةنامأ سار نم يرظنا .نانبل نم يعم سورع اي .نانبل نم يعم يّمله -

 رومنلا لابج نم .دوسألا رودخ نم نومرحو ريئش سار
 لابحلا كيتاه قوف كانهو .بيبحلا حيسملا ىلع ةسينكلا فرعتت نائبل يف معن

 قفدتي هبحو رولبلاك ءافص رئانتت هميلاعتو جلثلاك عملي هسابل ىرت ةيلاعلا ةسدقملا

 دهاشمب ةسينكلا عتمتت نانبل لابج قوف كانه .رمقلاك 0 عطسي هلامجو ع وبنيلاك

 نم لكأتو ةقيمعلا هعيباني نم برشتو ةيك دلا هحئاور نشنتستو ةبيجعلا حيسملا

 .ةنيهدلا ةقيمعلا هترصعم ةرمح نم ركستو لب ةريفولا هنزاخم

 مهاؤبنب هرات . حيسملا ةروص لب ةدك ناتي هروص نايك مسر ام اذز بجع االف

 ةروص مسري نمك كلذو ؛«مهداهشتساب ىرخأو مقايحب ةراتو مهتداهشب ةراتو

 لحماو نيسيداقلا ةيسينكل ساسألا قلطنملا تاب اذا يحورلا نانبلف :كديحجا ليما نائبل

 ةداحجأ يف هعم كرتشتو هرهوج مسرو هدحب ءا ف اهبيبح ةسينكلا ىرت هيف يذلا

 ةبالخلا هرظانمو ةرطعلا هحئاورب نايدولا ناكس رشبتو اهدعب قلطنتل هتالامكو
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 ةيحور ةعراصم :١١( 5فأ) "تايوامسلا يف ةيحورلا رشلا دانجأ عمو رهدلا اذه

 زوفتو رومنلا ةريرشلا حاورألا نمو دوسألا نيطايشلا نم نكمتت يكل «ةيليخنإ

 طبس نم جراخلا دسألا ىلع كلذب ةدمتعم روهدلا ىدم ىلع ةرصنلاو ةبلغلاب
 ةوق حيسملا دمتعت مل املاط ةلاحم ال اهفيلح لشفلاف الإو ءسودقلا هحور ىلعو اذوهي

 ال فيك .ارودحن هرومتو ليجنالا دوسال نائبلو ةقالطنا ةيلعلا يف سدقلا حورلاو

 نم رادخالاو ةيلعلا نم لورتلاو رودخلا نم جورخلا ةبغم نم هلسر رذح دق برلاو

 نم ةوق اوسبلت بح ميلشروا نم اوجرخت ال" هلوقب يلاعألا نم ةوق ريغ نم لابجلا

 .(4+ 7881) "يلاعألا

 ةيلعلا اوحربو ةيصولا هذه اوعيطي مل ول لسرلا ريصم نوكي نا ىسع امف نآلاو

 انعلتبت ثيح ميلشروا عراوش ل يراحتنالا توملا ىلا سيل أ ؟نامحرلا ف رومنلا

 ؟ايردد اعالتبا ليئارسا ةربقم

 نحنأ ؟هيسيدق تاوقو هرومت لابجو هدوسا رودح نمو نانبل نم نآلا نحن نيأف

 مهران ةوق ءافطإو رشلا دوسأ هاوفأ دسو كلامم رهقل نامبإلا يف رومثو دوسأ مويلا

 سيئر عم حطانتن ةقدنز رومنو داحلا دوسأ مويلا نحن مأ .(85-*7: ١١بع)

 مأ .قحو مالس رومنو ربو ةبحم دوسأ مويلا نحنأ ؟حيسملا عوسي هلمكمو نامإلا

 مأ ؛ةراشب رومو ليحنإ دوسأ مويلا نحن له ؟لطابو ماصخ رومنو مثإو ةوادع دوسأ

 ءابآلا رودحن يفأ ؟عرعرتن نياو مويلا ىبرتن نيأ ؟ةوهش رومنو ملاع دوسأ مويلا اننإ

 بلاعثلا ةرجوأو نابرغلا راكوأ يف مأ ءربلل ارومتو قحلل دوسا «نيسيدقلا لابجو
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 ثيح نانبل نمأ ؟قونهكلا لمعلل مويلا قلطنن نيأ نم لب ؟عدافضلا تاعقنتسمو

 دوسالا ةيلع نمأ ؟ةيناطيشلا تاضفخنملا ثيح ناعنك نم مأ .حيسملا تاعفترم

 ةيواه نم مأ سرطب لابجو سلوب رودح نمأ ؟رورشلا نايدو نم ما رومنلا لابجو

 ؟ساميد رابآو :95-١١( ١وي”) ”سفيرتويد تاقلرتمو نوميس

 لامجلا نانبل ءنيسيدقلا نائبل «ىلاعلا نائبل يف روهتلا لابو دوساللا .ىودج ىللإف

 سئانك اي ةيلوسرلا ةيلبحلا ةسينكلا ىلاو ىوآ تانبو ربلا بلاعت عيمج اي بحلاو
 :ةسيلكلا ةداقو. ستاتكلا سوريلكا ان. ءايفتالا لايعو ءايآلا رود ىلاو تايطفسمللا

 تاسلاجلا تالاهاجلا ىرادعلا عيمح اي يهشلا حيسملا نانبل ءءارذعلا ةديسلا ىلإ لب

 .تاملظلا ف

 نيلاضلا ىلإ كبيبح عم ءم يعلطتف نانبل . نم حيسملا سورع اي يسسفن اي تنا اماو

 نم هعم يجرخأو «ةديعبلا ةروكلا يف يرصد مهو بيلصلا ةنامأ سار قوف

| 
 ءيطَقلا نع تهاث دق افارخ يدقنتل رومنلا لابجج نمو ةوبساألا رودحخ نم (نانبل

١ 

 .(18_ه: عرج قيثكلا بابضلاو ميغلا مايأ ف لقحلا شوخول ًالكأم تزراضو

 ةدالقب .كينيع ىدحاب يلف تيبس دق .سورعلا يتخأ اي يبلق تيبس دق -4

 ىئميلا اهئيع .هتوكلم داحباو حيسملا ةروص امم ىرت ناتنلا نانيع حيسملا ةسينك ل

 ىرت نينيعلا نيتاك لحجا .يلوسرلا ديلقتلا يه ىرسيلا نيعلاو سدقملا باتكلا يه

 يغتست ىلا ةسيئكلاو .اهحالصو اهبح ف يه امك ةكرابملا حيسملا ةماق سورعلا

 قلل ؛ئميلا اهنيع نع يوعتسن اهاك ةيلمعو ةيتوهال هرومدبو سدقملا باتكلا نع

 اماو .احابشا الإ حيسملا هروص ىرت دوعت الو ارثعت ةيوامسلا اًكريسم يف رثعتت



 .ىرسيلا اهنيع نع قيغتست امنإف ةيلصألا ةيلوسرلا ديلاقتلا نع نيغتست ىلا ةسينكلا

 سمن ىرت دوعت الو اهعدب ةفاثكو اهئارآ ةرثكل اهتيشم ٍف ىرخألا يه رثعتتف

 الئاق سرطب لوسرلا هنم انرذح يذلا رمألا .هتوهال يف يه امك هتروصو حيسملا
 بسك أضيا سلوب بيبحلا انوخأ مكيلإ بك امك اضاع انبر ةانأ اوبسحاو'

 اهيف لا رومألا هذه نع اهيف املكتم اضيا اهلك لئاسرلا يف امك هل ةاطعملا ةمكحلا

 كالمل ًاضيا+بتكلا .يقابك نيتباثلا ريغو ءاملعلا“ ريغ اهفرحي مهفلا ةرسع ءايشأ

 .(6-1151 :؟طب ١١١ "ههسفنأ

 سدقملا باتكلا دمتعت يهف نيتنثالا نينيعلا تاذ برلل ةنيمألاو ةصلخملا ةبيبحلا امأ

 يع نم نيع لكو .(5: ”وك )١ ةمبرك ةراجحو ةضفو هذ عاتب ديلقتلاو باع

 ناك نإو اب بحملا هبلق يبستو ءاوهتسا بيبحلا حيسملا بلق يوهتست ةسينكلا

 ساسأ باتكلا اذه ناك نإو .هراطإ ديلقتلاف حيسملا ةررص وه سدقملا باتكلا
 .هارجم ديلقتلاف ةايحلا عوبني سدقملا باتكلا ناك نإو .هؤانب ديلقتلاف هللا توكلم

 ةايحلل باتكلا ناك نإو .هلكيه ديلقتلاف ابلق ناسنإلل ىددقملا باتكلا ناك نإو

 حيحصلا يلوسرلا ديلقتلاو سدقملا باتكلا تاب كلذل .هنايرش ديلقتلاف امد

 نيعلا ناس كلا ع ويتقب 53ئنذل نينتجتغتلا "عتابا نييغلا“ةشيكلل

 ةياكلللا*ةيِققلق رحت امك ءاميسح انرح هنرحت لب اقالطا عوسي بلق ةدحاولا

 .يدسمجلا اهبيبح بلق نيعلا ةميركلاو

 ب تغزو ىف لا ةديضكلا مز اقح ميسملا بيبحلا .بلق .حزفت ىلا :ةسينكلاف
 نيتاه اهينيع لامجب تحار ىلاو (ديلقتلاو باتكلا) ناتليم+ا نانيعلا ناتاه اههجو

 اضنفن



 ال قيلت اهينيعب ةليمج اذكه سورعف .هؤاشحأ جهبتو ليمح-ا حيسملا بلق يوهتست

 .ءاوهتسا :بيبحلا بلق انك يوهتستل اهقنعي ةذالق نسبلت نأ قحو

 ؟ةعيدوو ةنيز ةسينكلا قنع يف تعضو دقو هذه ةدالقلا نوكت نأ ىسع ام نكلو

 اهديج حيسملا بيبحلا ا قّوط دقو ةعبسلا اهرارسأب ةسينكلا ةيجورتيل يه تسيلأ

 تونهكلاو نابرقلاو فارتعالاو ةبوتلاو نوريملاو ةيدومعملا يه عبس تاقلحبو

 دق لاو ةعبسلا اهرهاوجب ةيبهدلا ةلسلسلا يه هذه معن ؟حاوزلاو ىضرملا ةحسمو

 ّىح اللا كي الامج كلذب تدادزاف رع ةسينكلا قنع حيسملا اب قّوط

 ارو بيبحلا حيسملا بيبحلا بلق توهتسا

 لكايه ف غاصت منو ناسنإلا نبا اهعنص لب سانلا عنص نم تسيل ةدالقلاف اذا

 رصندخوبت يحو نم تسيلو سدقلا حورلا لكايه يب تغيص لب سيماطرا

 ةسينكلل حيسملا خم .كلذي تناكف .هئاذفو كوالا كلام يحبو نش يه. لب ةةمالخاو

 بيلصل م تاهجاو ىووس قيس هده ةدالقلاو . هتبي حل ايبح الورع ةيده

 . 5 7 8 سا ص 8 5 ٠ ٠ ا
 ءادفو كديسح و ةسالفو دوفو ةايحو هبحح نم يبلضلا اده 86 امو عاوسي حيسمل

 اهردص قوفو اليحنإ ةسينكلا قنع يف ةدالقلا هذه بسحم كلذ لجا نم .ةمايقو

 راش

 عيمج اوذملتو اوبهذا" باتكلا لوقي ةيدومعملا «ةدالقلا هذه يف ىلوألا ةقلحلا نعف

 001 "متم "”سدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب مهودمعو ممألا

 ةتباث هنم اهومتذحأ ىلا ةحسملاف متنأ امأو" باتكلا لوقي ةيناثلا ةقلحلا نوريملا نعو

 ايما 0 د
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 لوموصيو برلا لومدخع مه انتي" باتكلا لوقي ةثلاثلا ةقلحلا ترونهكلا نعو

 دئنيح اوماصف هيلإ امقوعد يذلا لمعلل ابانربو لؤاش يل زرفا .سدقلا حورلا لاق

 املو" كلذك هلوقو .("_؟: ١؟عأ) "اههوقلطأو يدايالا امهيلع اوعضوو اولصو

 | 0 , 4 ه6 ١) 2 5 5 17 . . كن 5 ٠

 نمو هل رفغت هاياطخ مترفغ نم سدقلا حورلا اولبقا مش لاقو مهيف خفن اذه لاق

 نبركأ د سلوب لوسرلا لوق كللذك و 0 ” ءاووي) "ثكسما هاياطحخ متكسما

 ممألا نابرق نوكيل نهاكك هللا ليحبإل ارشبم ممألا لحأل حيسملا عوسيل امداح

 :١5(. ١هور) "سدفلا حورلاب اسدقم الوبقم

 اونمآ نيذلا نم نوريثك ناكو" باتكلا لوقي ةعبارلا ةقلحلا ةبوتلاو فارتعالا نعو

 دحاو لك دمتعيلو اوبوت لوقلا كلذكو ١8( :5١عا) مهاياطخب نيرقم نوتأي

 .(78: ؟عأ) "سدقلا حورلا اولبقتف اياطخلا نارفغل حيسلا عوسي مسا ىلع مكنم 5 ل( 1 - 530 5 . 5 ا( ١

 يهاطغأو رسكو ركشو ارت دخأو لوقي ةسماخلا ةقلخا ضداقملا ةنايرقلا نعو

 سأكلا كلذكو .يركذل اذه اوعنصا ,مكنع لدبي .ىذلا دس وه اذه الئاق

 "مكنع كفسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه سأكلا هذه ءالئاق ءاشعلا دعب اضيأ

 :53١1١5(. ؟؟ول)

 خويش عرديلف تدي دحأ ضيرمأ" لوقي ةسداسلا ةقلحلا ىضرملا ةحسم نعو

 ضيرملا يفشت ناميإلا ةالصو برلا مساب تيزب هونهديو هيلع اولّصيف ةسينكلا

 :١14_١5(. هعي) هل رفغت ةئيطخ لعف دف ناك نإو هميقي برلاو

 قصتليو همأو هابأ لجرلا كرتي اذه لجأ نم" لوقيف ةعباسلا ةقلحلا جاوزلا نع امأ

 حيسملا وحن نم لوقأ ٍنيكلو ميظع رسلا اذه ءادحاو ادسج نانثالا نوكيو هتأرماب

 اا هاو "ةيسينكلاو

 ضر



 ةبيبحلا ةلح «ةعبسلا ةيليحنإلا تاقلحلا تاذ هذه ةيبهذلا ةدالقلا تتاب اذكهو

 يىغتست ىلا ةسينكلا نأ ىح «اهتنيزو اهامج عوضومو ةبيشقلا

 امك حيسملا بيبحلا بلق يوهتستل لامج الو اهيف لالج ال ةريقفو ةيراع نوكت

 ايبلقو ايلقعو ايحورو ايتوهال ةدالق امل حيسملا ليحبإ تاب ىلا ةسينكلا انآ و. :قيلي

 ةدالقلا هذه نع

 نيتمامحلا نينيعلا تاذ اميسالو اح ةليهجلا .ةيينكلا يهف ا لنمو 2525

 .نيديحما نيباتكلا ريدهعلا تاذو نيتعيدولا

 .كويعلا يميركلاو نايمعلا عيمج اي همدو برلا دسح ف ةيلوسرلا ةسينكلا يئيع ىلإف

 قانعألا ةيراعلا سئانكلا عيمج اي عبسلا اهتاقلخب ةيلوسرلا ةسينكلا ةدالق ىلإو
 اي سدقلا حورلاب ةغاصملا ةيبهذلا ةدالقلا تاذ ميرم ةسبدقلا ىلإ لب .رودصلاو

 مهيف ترجحن و باقرلا مهنم تّظلغأو نويعلا مهيف تماظأ ىلا سنايكلا عيمج

 .بولقلاو رودصلا

 كللذع كل نوكتف ىوسرلا .ديلقتلاو باتكلاب اقح نمؤتأ زيزعلا ئراقلا اهيأ تنأو

 نيغ كل نوكي .كلذيو كيلقلا .نوذ .يانكلاب :نمؤث قلنا. مآ ؟نيليمنلل .نينيعلا

 ال ىمعأ نوكت كلذبو ديلقتلاب الو باتكلاب ال الصا نمؤت ال كنا مأ ؟ةدحاو

 ليحإب جهلت تحرو تاقلح عبسلا تاذ ةيليحنإلا ةدالقلاب كقنع تقوط له ؟رصبت

 دنع ةسورغم ةرجش نوكت كلذبو ارافو اليل هتالامكو هتالامجب رشبتو حيسملا

 سا نم ةدالقب كقنع تقوط دق كنأ مأ .هناوأ يف اهرمث يطعتو هايملا ي راج

 ف ةلوقاع نرخ كللدبو اراكو ليل ةئيطخلاب جهلت تحرف صاصر نم تاقلحبو

 ؟هنيح يف رانلا قيرحل ةأيهم ءاديبلا

 ؟؟ ه



 ىلا ةديجما ةدالقلا كلت يف ةقلح نوكتسف ,كيف حيسملاو حيسملا ف تنك نإ ًاقح

 ؟زيزعلا ئراقلا اهيأ كلذك تنأ لهف ؟هللا وه اهئرابو اهعناص

 ةحئار مك رمخلا نم بيطأ كتبحم مك .سورعلا يتخأ اي كبح نسحأ امه ٠-

 بايطألا لك نم بيطأ كناهدأ

 هللا تاذ وه حيسملا ناك نإو هتحخأ نوكت فيكف حيسملا سورع ةسينكلا تناك نإ

 بسحي اذه لوقلا نإ معن ؟تحأو سورع هلل لهف ؟هسورع ةسينكلا نوكت فيكف

 .اقح بسحيف هللا بناج نم اماو «ةلاهجو ةقامح يحطسلا ناسنإلا بناج نم

 اهل راص دقو ةيلزأ ةبحم اهل نكي وهو حيسملا سورعب ةسينكلا ةيمست غوسي ال فيك

 5 داس ساط يضخ امس ترانا نبا الملا اع اس ال ب

 كلذب انملع ءاوس اهتلع وه حيسملا عوسي نأ انيقي ملعنلف يعيبطلا وأ يحورلا لاحم

 .ملعن مل مأ

 ةبحملل ركنتلا ءاذه ناركنلاو انرودقم يف لهف .اللصأ هللا دوجو مدع انضرتفا ولو

 ةرهاظلا هذه انيلع متحت الف أ ؟نيدايملا لك يفو انايند يف ًاقالطإ ةمئاقلاو ةيعيبطلا

 نيديعصلا ىلعو دوجولا يف ةيزكرم ةيبح ةوق دوجو ةيحلا تانئاكلا يف ةيبحلا
 دقو هللا ةيتاذ يه ةيلزألا ةيبحلا ةوقلا هذه ناو «يبدألا ناحورلاو يداملا يعيبطلا

 ؟ةايحلل ةقاطو بحلا ةوق يه لب «حورلاو دسجلا يف ترهظ

 ةفيعض كاذا ةبحما تناكل طقف يعيبطلا ملاعلا ىلع ةبحلا هذه ترصتقا ول الإو

 مزلتست الف أ نكلو .اتوم تومت حورلاو دسجلاب ناسنإلا توم فو لب «ةدودحمو
 هللا يف يه امكو ةيح ةيبدأ ةبحم دوجو قلطملا يدوجولا مقاولاو ةيتايحلا ةرورضلا

 اديسحت كلذو دوجولا زيح ىلإ يناحورلاو يعيبطلا نيدوحولا ةيلزألا اهتاقاطب جرخت

 لل



 يف هانفلأ دق امك ةيبحلا ةقاطلا هذه وه حيسملا كي مل نإ ؟ةقاطلل انالعاو ةبحملل
 - َ_١ اب وز 9

 حيسملا عوسي نع ةلقتسم اتاذ هللا ناك نإو ؟اذإ نوكي نه ىرت .ءادفلاو دسحتلا

 6 . 1 # 1 لا ىط . 6 ١

 يعيبطلا نيدوجولا قلاخو ةايحلاو ةبحملا تاذو هللا تاذ وه حيسملاف نآلا اماو

 .ةملكلا ناك ءدبلا يف" انحوي لوسرلا لوقك ياحورلا يوامسلاو يدسملا

 هب ءيش لك .هللا دنع ءدبلا ف ناك اذه .هللا ةملكلا ناكو .هللا دنع ناك ةملكلاو

 وي) "سانلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هيف .ناك امم ءيش نكي مل هريغبو .ناك

 اح ةريدلا ةياسكلا هاذ رع ةركو نأ نا يلوا ملل رجا عيا

 3 هثأل ,اييرقرو اعأ ءادقلاو دسجتلا» ةبدقلا ةسيكلاو ةيئاسناللو انيرع ةسيكللو

 هل. ىرخألا . يه ةنسيكلا نيصتو ماحاو اناس هللاو دمج ةملكلا نيصت دتيعتلا

 .ةعيضرو اتحخأ حيسمللو اسورعو ةبيبح

 ثيح نم نتمالأ يهو ناسنإلا وحن نم هللا رهوج يف قمعألا ميهافملا يه هذه معن

 لك ردحنت اهنعو ءادفلاو دّسجتلاب اهانسسحت امكو ناسنإلاو هللا نيب ةقالعلا

 نار لا ترك .يدسمجلاو يحورلا نيلاحجملا يثو رشبلا ةكلل# يف ةحلاص ةيبح ةقالع

 ديا حر ديس رابع ذل نان رن" هنكل ءاقلطم هن اذ. قر اضخ اصور ناك

 12 21 ويا اة بالا نم 00000 هدحب انيأرو

 امك قاطي :) امدح بس يطا بح نود. نم ةييبطلا قايل تناك نإ

 ةعبس ايمحم انوتأ عقاولا اذه نوكي يرحلاب مكف ؛هيرحتنمو بحلا ءارقف كلذب دهشي
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 بما او :كلترا الهازا1ةةيعغ اللا اقنع" .هيزدحتتمو يئادفلا بحلا ءارقفل ةبسنلاب فاعضأ

 :١5(. 4وي*) "هيف هللاو هللا ف تبغي

 دحتإ دقو بمحم هلإك رثكأف رثكأ هيلع فرعتيل ناسنإلل لاخلا هللا ىطعأ بيلصلابف

 بيلص يفف .خا نم قصلا ابحي كلذب هل راصف اداحتإ يوارذعلا دسجتلاب هتيناسنإب

 ناسنإلا عم سودقلا هللا يقتلي انايلغ مالالاب يهلإلا بما يلغي ثيحو حيسملا

 بناج نم ناميإلاو ةبوتلاب كلذو هعم ةحلاصملاو ةئيطخلا ةيضق ةيوستل ءىطاخلا

 لاوفكمت هللا تيناعلا» هه .فئاريملاو «ةوقبلا ةاعإو' رابتعالا درو ةرقغملابو ناسنإلا

 ".حيسملا عم نوثراوو هلل ةةثرو اشيا ةثرو اننإف ادالوا اذك ”نإف" سلوب لوسرلا

 ني كانبلاو ءانبألا ةدالول ةقاطلا يعيبطلا بحلل نأ نيك ”ةنأل .( :١72 مهور)

 ثيحو .ايحور تانبلاو ءانبألا ةدالول ةقاطلا يحورلا بحتل ىلوا باب نمو كلذك

 مدعني كانهف بحلا مدعني ثيحو «ةايحلاو عادبإلاو قلخلا نوكي كانهف بحلا نوكي
 .ءانفلاو توملاو معلا ميخيو ةايحلاو عادبإلاو قلخلا

 ةيلزأ يف حيسملا هنأ .ادوجوو ةرورض يدمرسو ةياغ يدبأو الصأ يلزأ بحلا اذا

 "سائلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هب نأل" هتايح ةيدمرسو هئادف ةيدبأو هبح

 ةناكم اذه هللا موهفم يف ةايحلاو ءادفلاو بحلا موهفل دعي ملف .(4: ١وي)

 ناسنإلل لالذإ ال .يلاعتلل ةعقبو ةينانألل الاحم وا ةسرطغأل ارقم الو ةيروتاتكدلل

 ملأو راقتفإو دابعتسإو لالذإ ناسنإلا برل امنإ لب «ميطحت الو دابعتسإ الو دعب اميف

 نأ امإ اذملو .اهيلاتو هتيناسنإل اتيبثثو هل اصالخو ناسنالل ةبحم كلذو .بيلصو

 ال نأ اماو هبيلصو هدسحت يف وه امكو ناسنالل ةايحو ءادفو ةبحم اذكه هللا نوكي
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 احبش وأ امقتنم اروتاتكيد نوكيس ذئدنع هللا نأل .اقالطإ هيلإ ةحاح ةمث نوكي

 ضر



 ةلطابلا هتاوهشو ةصاخلا هراكفأب ناسنإلا ةيصخش سكعي الوهجم امنص وأ ايمهو

 .ةثباعلا هفواخمو

 اذه" الئاق انربخأ امدنع هرهوجو حيسملا ةقيقحب انيلع علط دقف حيسملا ليحبإ اماو
 4 54 ا

 انل مدقي اذا انحوي لوسرلاف :١٠١_5١(. تدوي١١) 'ةيدبألا ةايحلاو قحلا هلإلا وه

 ةسينكلل حيبسملا ءاص ىلا ةلطنملا اذه .مو .ةيدبا داو روحو هلاك دعبسملا
 - ع 7 يي“ ان أل رو - ٠ نآ اس 521 6ع ا
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 ارلاو |

 ايم ةتباث ىبحلا رهوجلا اذه يف اذكه ةسينكلا املاط

 يف ؟ةسينكلا مأ حيسملا كرابملا بحلا اذه يف ئدابلا نوي نا ىسع نم نكلو ه ©3  .<]ا مأ | ان نس 1. ةعوانلا أ كي ءها ٠

 ةيحورلا ةيملاإلا ةقالعلا ىف امأ «ئدابلا وه بيبحلا نوكي ام ابلاغ ةيسنجلا تاقالعلا

 ةبحلا" اذنه ف انحسوي لوسرلا لوقك بحلاب.ىئدابلا وه غ وسي حيسملا نوكي اقالطإف
 7 4 ل 0 2 ٠١ 2 ٠ ا 52 3

 :٠١(. ؛وي١) اناياطخل ةرافك هنبا لسراو انبحا وه هنإ ل. هللا انببحا نحن اننا سيل

 ةيلدحم تناك موي ةيضاملا ةنمزآألل ةسينكلا تالاهج نع حيسملا ىضاغت دق اذكهو
 | اس - 5 ١مل ا

 ب ' 5 2 0 .٠ 55 ص , ٠ 1 ص 7 5 . ص ١ 5 || 15 ل 5 .٠

 .حاورالا نم لوثج تاذ ةيقينيك و جكوزا ةهسم“-ح تاد هي اررهاس و نيطايش ةعبس تاد

 نع اوباثت ام اذإ كلذتو , يتلا ئب نم ةاطخل رئاسل العف ءادفو الصا ةبحم هنوكل

 سا و 1 - / ٠ . ”7 2 0" ّّ 7 1 ١ | ١

 رسب ل بيبا حيسملا نأ ثيح .اخسار اناميإ هبحب اونماو ناطيشلا امعو ةئيطخلا

 هبلق دانعب ابيصن كالحهلاو ارقم توملا هسفنل ريرشلا راتخا ام اذإ الإ .عيطاخلا تومب

 كادإو . حيسملا وسي ءالفو بحعا كايذ 2 هيورفو هسار ةحصانمو ةنيسشب عئسعلاو 2 5 ْ : 0-5 أ(. ةيماعأب ء.ءااا ا سد

 ةدارإ نم بدجنيو ةايحلاو ءادفلا ةيزكرمو بحجلا ةيبداج نم وي ريثملا نكاسنإإلا تلفني

 لوسرلا لاق ءالؤه نعو .ناطيشلا ةيزكرم يه ىرخأ ةيزكرم ىلإ ةيبلس ةريرش
 و2

 نيعار فاوخ هلب اعم مئالو نيعناص ةيبحا مكمئالو يف روخص ءالؤه" ادوهي

 التم



 .ةعلتقم افعاضم ةتيم رمث الب ةيفيرخ راجشا .حايرلا اهلمحت ءام الب مويغ .مهسفنأ

 :١هي) "دبالا ىلا مالظلا ماتق ال ظوفحم ةهئات موحب .مهيزخب ةدبزم ةجئاه رحب جاوما

 ١8-1(.

 وهو ةسدقملا هتسينكو ةديدجلا هتيناسنإ وحن نم ريبك حيسملا حرف وه مك نكلو

 فاحتلا هب فحتلتو اهمانصأ رسكتو اهاياطخ نع بوتتو اهتداس نم ررحتت اهاري

 هفنا يف اهناهدا ةحئارو رمخلا نم بيطأ اهل هتبحم نوكت اقح .سيرعلاب سورعلا

 اهتمدخب رسيو سورعلا هتخأ ةدابعب حيسملا حرفي لجا .بياطألا لك نم بيطأ
 نوكتل .همسأ لجأ نمو هلجأ نم مالآلاو ةمدخلا كلت نوكت نأ ةطيرش اهمالآب امك

 .ةيملاعلا بياطالأ لك نم بيطاو ةبيط اناهدأ ًاقح

 مالآ نأل اشاح ؟ةيتاذو ةينانأ هذه هسورع مالآب حيسملا حرف بسحي هنأ دكلو

 ةيمتح ةجيتنك لب رورشلاو اياطخلل ةليصح تءاحج دق امالآ تسيل هذه سورعلا

 ةيئادفلا همالال دادتما الإ يه نإ هذه اهمالآف .بولصملا سيرعلاب سورعلا فاحتلال

 يكل هعم حلاتن انك نا" سلوب لوسرلا لوقك .اهديجمتو ةسينكلا ةايح سيدقتل

 هذه ةيئادفلا هتسينك مالآب حيسملا حرفي ال فيكف .( مورا اا ل يب

 تءاج ةسدقم حارفأ لب ةينانأ حارفأ تسيل سورعلا هتخأ مالآب حيسملا حارفأ اذإ

 ةايح يف ارقم اهسفنل ةينانألا دحت فيك لب .اقوكلم ثاريمو اهمبوقتو ةسينكلا ريخل
 ؟ىطاخلا ناسنإلا ةايح لحال بيلصلا قوف احوبذم المح هتدارإب عفترا يذلا كاذ

 .توملا يح الماك اميظع احبذ ناسنإلا ةينانأ حبذت بيلصلا قوف معن

 نر



 ةايحب فادح .تيرملا تاذآ دعبو :ةفاق حارفأ هذه بيلصلا مالآ دعب ناك امل نكلو

 ةايحو ميسحج نزخملا يف دحم ديصرو ديتع داصخل ضرألا بلق يف اعرز لب اعايض

 نامزلا مالا نا بسحا يىناف' سلوب لوسرلا لوقك .تارسملاو داحبألاب ةلقثم ةيواعس

 عضا ينأل بآلا بحي اذهل" هذيمالتل هلوقك .ايوام اميمصتو اقبسم ايهإ اطيطخت لب

 نا ناطلس يل .يتاذ نم انا اهعضا لب .ئبم اهذحاي دحا سيل .اضيا اهذخال يسفن

 6 هريغك نيل حيسملا نأ امك .( 1 اعلا ا ١٠١اوي) "اهذحا نا ناطلس يلو اهعضا

 يكلو ةلفان ليطابأب مهيرغيلو ةبذاك ديعاوم لحجأل مالآلل هعابتا عفد دق ءامظعلا

 ْق هتوحاو هعابتال حيسملا راص دق لب ,مهمجامج قوف اناطلسو مهمالاب ادحب هل بي

 يح عاطأ دق اذكه هنوكلو' اكله اريمأو ادئار بيلصلا توم يفو امامإ مالالا

 لك عوسي مسإب وثحب يكل مسا لك قوف امسإ هللا هاطعأ ,ءبيلصلاب اتوم توملا

 هللا دحجب بر وه عوسي نأ ناسل لك فرتعيو .ضرألا ىلعو ءامسلا يف ةبكر

 8-١١(. :5ق) "بآلا

 ديعاوم بسحت ال كلذ لجا نم .وه هبيلص مالآ ىلع رشبلا ةكلمم يف يهلإلا هناطلس

 لزانم نا يب ل لاق امنيح هئانباو هتوحال نيمألا قداصلا حيسملا دعو وه اذهو

 تيضم نإو .اناكم مكل دعأل يضما انا مكل تلق دق تنك ىنإف الإو .ةريثك
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 اضيا متنا نونوكت انا نوكا ثيح ىح .ىلإ مكذحخاو ينآ .اناكم مكل تددعاو

 اماظع روبقلا نيب نآلا وه سيل اذه حيسملا نأ انيقي ملعن نحنو .(35-1: 4١وي)

 دحبا شورع قوفو ةيقاب ةايح ةيرهدلا روخحصلا قوف نييوامسلا نيب وه لب ةيلاب

 ورا :] ذي هزكلا تلكم هس ورع نوم ددعو بسحو 207 كاتهو .ادلاخ اكلم

 : ع : 1 لا 3 5 , 5 5 7 2 | ِء 1 1

 فق ىلا عم تسلجو اضيا انأ تبلغ امك يشرع يف يعم سلجي نأ هيطعاسف بلغي

 ال بسحت ال حيسملا مالآ يف كارتشإلل ةسينكلا ةوعدف كلذل :5١(. “ؤر) "هشرع
 (ا1أ 5 1 م ١ 0 0 1 1 3 - 5 ,نُح 5

 يه اًماط ءادوجوو اخبر لب اعايضو ةراسخ االو ةايح لب اتوم سيلو حارفا لب مالا
51 | 5 2 5 5 98 1 0" 5 
 .ةايحلاب فلغم تومو قحلاب ةسدقم عاجواو ربلاب ةمعطم مالا

 نأ .بسحتو هذه حيسملا بيلص ةيلؤوسم يعت نأ سورعلا ةسينكلا ىلعف اذإ

 ةايجو افيفحخ .ازين لب ءرمذتو نيناب هلمح ًالقث اهيلع تسيل حيسملا مالال اهتكراشم

 حساب ةريكر خيم ىاالتي لمار ةيرهالا رهركلم فارسا قرا ةديغ حيسلل و
 همالا يه هذهك مالا نا اميس ال مهديجمتو مهسيدقتل هسينت مالاب حرفي نأ

 لك هوبسحا' حرفب لب رارطضا نع ال اهولبقتي نيذلاو هئادهشو هيسيدق يف ةيئادفلا

 |: ارض شتي, قيبطلا زا هنيم اع ةعوبتم ”يراجت ف ةنوغقت مديح .قوحلا اي حوف
 "ا

 اهيأ لسرلا رومح ىلاو تالباذلا تاليمحلا ىراذعلا اهتيا ىلوألا ةسينكلا ناهدا ىلإف

 قاشعلا عيمج اي هبايطاو هناهدا ةروراقو ليخأإلا رمح ةرصعم ىلإ لب «ءافلخلا نايتفلا

 نيب حيرحلا نيرت تنأو هذه ةيبلقلا ةواسقلاو مويلا ةسينكلا اهتيا. كلامف .نيبحما

 هبناج نم ارورم لب «نيعمست الو نيرظنت الو نيلابت الو توملا نينأ نئي صوصللا

: 



 حورلا نم مويلا تنأ نيأ ؟لابم ريغ حيرجلا بناج نم رخ“لا وه زاج يذلا يواللا
 تاحارج يف نوبكسي اوحارف كيسيدقو كلسر ةوقب لمع يذلاو حلاصلا يرماسلا

 ءافش سدقلا حورلا تير تيرلا هنهدو سفنلل ءافش ءادفلا هرم حي رجلا ناسنإلاا

 صوصلو نيطايشلا نايدو نم ادسجو احور هنولمحي اوحاار لب .دسجلاو سفنلل
 ؟ءامسلا تاحصمو ةايحلا لزانمو ةحارلا قدانف ىلإ ضرألا

 ىلعو اييحم سانلا نم اعومسمو اءورقم حيسملل اليحبإ ةسينكلا نوكت نأ امإ كلذل

 ةيرظنو ةينانوي ةفسلف ىرخألا يص نو نأ امإو ني دسولاو يحورلا نيديعصلا

 ال فيكف .ةيطارقتسرأ ةقبط لق وأ ةيسايس ةئيهو ةيعامتحا ةمظنمو ةيكيمانيد

 ايعامتجا ليحبإلا نونبي ةلعب مأ قحب ءاوس نيرخآلا ىرت يهو مويلا ةسينك لجخت
 باذدعلا . فانصا نوقوديو ايكارتشا عئاجا لوعبشيو ايرماس حي رجلا لودمضيو

 ير شورعلا قوف عب رتن تنأي ضرألا ىلع حيسملا هرافس ىه امنيب «ءايدئامع

 اذهك يبلق عفاوبو م ويلا ةيسنكلا ردعت فيك لب ؟ايطمت لالدلا ةرسأ قروف ىطمتتو

 6 5 1 0 هم ,. .2 3-0 7 71 0

 !ءامسعتلا عومد ىرت ناو ءارقفلا نينا عمست ناو ءاسؤبلا مالا سسحتت نا

 نيلذتس دسافلا حلملاك و الالذإ كنأل «كباوبأ مادق بالكلا نيب سلاج وهو رزاعيلا

 ليخبلا غلا كايد عم 0000 بادعلا ل كرطب نع يبو : نإ ,مادقالا تي

 ةنآب اذبع .يكافكلا نيضاشلاب ىاعبأ اي وقنا اهاو .,نيضيرتو حيسملا لإ ىعتجرت 1 "نإ

 مكيلإ بتكت لازت ال حيسملا دي نأل ةسدقملا سوفنلا يف اراتهتسا مكافكو حبذملا

 اديعوو اريذحت مكرئامض حاولأو مكناهذأ نويع مامأو مكبولق قوف ليحنإلا

 .ارادنإو
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 لابقتسإل يجرخاو سمخلا تاميكحلا عم يرينتساو يموق ةسينكلا اهتيأ نآلاو

 هحارج دمضي حيرج نكاسنإ قوف اينحثتم ”هنيرت اًخيَرأَو ميلشروأ نيب كانهو .سيرعلا

 بحملا حيسملا نيرت كانهو .ةمحرلا بايطاو سدقلا حورلا ناهدابو همد ةرمخت

 نيب انايرعو ءارقفلا خاوكأ يف اعئاجو نوجسلا يف ًالقتعم , تايفشتسملا ف ًاضيرم

 ةرمح يبكسا عقوملا اذه يف لحا .نينولملاو جونرزلا نيب هوب ا نيدرشملا

 لوق كيف مثي كاذإو .اريصع ”كبايطأ َليحْأَو'كتاهدأ ةزوراق يرصعاو ابيكس كنئاذف

 ةحئار مكو رمخلا نم بيطأ كتبحم مك .سورعلا ىخأ اي كّبح نسحأ ام" برلا

 . "بايطألا لك خم يطأ كتاهدا

 حورلا املاط كانح ع وبني اهاهداو بح ةرصعم اهرمح «رجاتلا ةرذأ لكبو نابللاو

 ذئم اذوه" .بوتكم وه امك انورق.رطعلا ركذلاو الايجأ ىوطلا ءارذعلا تقحتسا

 اذكهو . سودقلا هعماو مئاظع يل عنص ريدقلا ذك يئبوطت لايحب الا عيمج نآإلا

 بقترملا يئادفلا يدسجتلا اهزكرمو ةسينكلا ماقمل اساسأ اجذومن ءارذعلا تسمأ

 اًمايح يف هللا ليحبإ دسحت يوارذعلا قلطنملا اذه نمو ىرخألا يه تحار ىيلاو

 دحاولا سدقلا حورلا تاذب كلذو ءانالعأ احيسمو ابر ملاعلل هنلعتو اديسحت

 نا" هلوقب سلوب لوسرلا هيلا راشا يذلا يسنكلا عقاولا ؛دلوملاو دّسحباو بّصحنملا

 . مىاهلم هدد "كرف و 'عّجسلا روصنت للا كب لضغتا
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 ت0 22208 58 5 1000 5 / :. هى
 هللا ند وهب للظتو هلولحو سدقلا حورلا لوبقب هم م ويلا ةسيئنكلا لهف نالا اماو

 مويلا يص ىلبح | ؟ ةسيدقلا ةسينك“و م.رم ءارذدعلاك اكايح 86 حيسملا كحل

 مث نم هدلتل بيلصلا مالآب ضخمتت يهو حيسملا عوسي ىلزألا هللا ةملكب اذكه

 0 8 هل سف مع دسجتلاب حيسملل كرمخأ يه مويلا ةسينك له ؟اسودق هلل انبا ملاعلل

 بايطأ 03 ذو بيطا ناهدا اهتسادق حئاورو رمخا نم بيطأ هيلإ اهتبحم و ءادفلاب

 نأ مأ تارهاطلا تاميكحلا ىراذعلا رئاسو ركبلا ءارذعلا ناش كلذ يف اهاش ملاعلا

 ءهأا ١1 "ين 8 1 لا | تق ١ 0 ه1 5 0
 رضاخحلا رهدلا تاوق اهتللظو ةيصعملا حور وه رحخآ حور اهيف لح دق مويلا ةسينكلا

 اذإ ةئيطخلاو ةئيطخ دجتنت تلبح اذإ ةوهشلا نأل" ةئيطخ دلتل مثالاب صخمتن ىهو
 1١ 4 ا 26 -_

-_ 

 1 7 2 7 يحس ب هه - 2 8
 كناهداو ماعلا ءام ةش وشعغم ةهيمكلا اهقيا م ويلا كترمح اًمح . اثوم حتنت تل

 تلبقو .ةينازك ملاعلا تنضتحاف .تنأ ةحماجو ةباخص ةأرما كنأل" دسجلا لامعأب

 امه ترطعو .رصم نم ناتك ىشومم امه كريرس تشرفو .ةيواز لك دنع دسجلا
-_ 
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 عم بحااب ىددلتت ٠ . اصلا ىلإ من اعلا عم ادو ى هترتل .ةف قف دوع مم. شارفلا
 ِ 0000 تل يي * | 0 2 اة 3 3

 أمل تق 37 ءا)ةديعب .قيرط ف بهذ ..تيبلا قف سيل لحرلا نال كلذ |ك ..كنسلا
 ذا اذس ١س

 اجا .ىلوألا لامعألا ىلمعاو ىلوتو ةسينكلا اهتيا تلعب أ نم يركذا اللا

 ةيسفلا 3 "يلا هألا هي ديحتا كبايطاب يئهدان ١ ٠ هألا ةيقانوتلا' فلل مسخ َى كنا
 -_ِ ه_- -_ و9 و بس

 تت
 اس

 اين -_ أ ال تت .٠ ى 7 ر رد - اضغيو هللا ةملك' عمسي هه زك" بوتكم.هنآل اسورغو انغأ :نيسيدقلاو عارذعلاك

 ”يدروخو يرحل
 ١ 00 نيس ا ا
 .ءادفلاب هل اسورعو .دسجتلاب اتحخا -عيسملل نوكحف .هللا ةناسنإ اي تنا اما

 ل7 . 2 ب 2

 م ا || د ع , 0 .ده ل
 ءاش ام ةليخلا بايطأب ىئهدنو .يكرخ ل لا كل ءاش ام هئادفو ةرح درمح ئركساو

 هبيلض ةرمخو .كيلا نيحلا دق كنايدو .قامعا ىلا ءامسلا نم :هنآل .ئيهدتت نا :كل

 فاتكأ قوفو .كتايحو كبايث رطع دق هسدق حور ناهدأبو .كتاحارج دمض

 ةقتييسك لوف هئاعع قدنفلو .كادتفا دق همدو ددلسجم يرانيدبو .كلمح دق هتم ر
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 ةرايسخ كلذ يف نأل «كيلإ هبح يسنت نأ يسفن اي اذإ راذحف .كلحدأ دق الوحد

 ؟نييسيحتتو نيلقعتتو نيركفتت الفأ .ةايحللو كل

 كبايث ةحئارو نبلو لسع كناسل تحت .ادهش نارطقت سورع اي كاتفش- ١

 نانبل ةحئارك

 كلذو ءالسع هيف عنصتل ملاعلا بلق يف هللا اهعضو دق لحن ةيلخ حيسملا ةسينك

 ىهشأ برلا ماعط" بوتكم وه امك .حيسملا عوسي ةايحلا ةلع عم ٍتايحلا اهلعافتب

 اذكو :٠١(. ١ةزم) "داهشلا رطقو لسعلا نم ىلحأو .ريثكلا زيربإلاو بهذلا نم

 ةوالحب اهألمتل اعازتنا مهولقو سانلا هاوفأ نم ةئيطخلا ةرارم ةسينكلا عزتنت لسعلا

 هللا ةبهو توم يه ةئيطخلا ةرجإ املاط حيسملا عوسي برلا ف يه امكو ةايحلا

 :75١(. 5ور) "انبر عوسي حيسملا يف ةيدبأ ةايح يه

 نكلو اتيز اهكنحو السع اهاتفش رطقت ىلا ةيبنجألا ةأرملاك يه ةئيطخلا معن

 مأ) ةيواهلاب كسمتت اتاوطحخو توملا ىلإ ناردحنت اهامدقو نيتنفسالاك ةرم اهتبقاع

 افاسل تحت و ادهش اهاتفش رطقت ةليصألا سورعلاك يهف ةسينكلا امأو .(ه_”: هد

 .نانبل ةحئارك اايث ةحئارو نبلو لسع

 سورعلاو ةيبنجألا ةأرملا نيبو كلت ةئيطخلاو هذه ةسينكلا نيب قرفلا مظعأ ام نكلو

 اهلسعو ريبانز ةيلخ اهتيلح «ةيبنجألا ةأرملا ؟كلت لسعو هذه لسع نيبو ةيلصألا

 رجافلا ذذلتي ثيح .توملا نمكي اهيفو :153-١١( هلغ) ةعيمملا دسحللا لابمعأ وه

 كلذ لك نكلو .ةئيدرلا ةبترلاب حماطلاو .ةليقثلا ةضفلاب عماطلاو .ةحيبقلا ةوهشلاب

 ةداحو نيتنفسالاك ةرم ةلاحم ال كلذ لك ةبقاع نال .نيح ىلاو نيتفشلا ٍف وه امنإ

 وه امكو /١٠( :”كت) "تومت 57 اهنم لكأت موي نال" نيدح يذ فيسك

 نعمل



 8 ع 0 ١ 03 ا 1
 ١ 9 1 5 03 1 : 9 5 .٠ 1 9 1 ١١

 رظنلل هيهشض اكاو ن ويعلل هجشص اكاو 0 دديحلا ةرككشلا كا ةارملا تاره نرتكي

 سيلا 9 تفشلاو مفلا ف ةولحلا ةوهشلا هذه ةبقاع تناك 1ذايغ يرت يك كلل

*ً 

 اتاّملا نيامل ابعرو اناهيتو افوحخ سيل سيلا اة هرسأب ني رشا سنجلل اجودرزم انوم
 اس

3 

 0ك

 اكاله تسيلأ ؟ لتاقلا يازلا دؤادل ثراوك ءاقش تسيلأ ؟ءماطلا قسافلا ارومع
 54 د ١ ١س

 لا اهنا اعالتباو مشت ىلا ..عفاطلا .ىدرحيكل اضرنو .بصتغلا .للاظلا  بباغغأل
 ٠ى < د -. 74 2 ب ا” 0 3-2 9 هت 0 1

- 

 ١ 9 ِ و6: اج أ ين يي -_ هل ايس . مما بارخ ةلع ىهام لب. هفاطلا :ةاكلا“ لعوي عنالا ١ راجتنا- عفاظلا «بغاشملا

 ةئيطخلا 0 ةسنجالا دا ىلا كلل ىه تيببلا ؟تاراضح ءعاالتباو ل لح لالحمضا 0
 - 52 م و ِ ف 32 أ * تب -_ |

 اي

 اهسفن ةسيئكلا ماسقنا ببس وهام لب ؟- ورلاو بلقلا يف ةّرملاو نيتفشلا ىف ةمسدلا
 - ِ م00 رو ب 32 4 . _- -_ 54 00 -

 ايسرك اهلسسفن نم تماقأ يلا ةئيطخلا تاذ يصح تسبيلا ؟ ضعبل اهضعب بارتحاو

 اذه. نانحلا طسو يف رظنلل ةيهشو نويعلل ةجك ةهكافو سئانكلا طسو يف ةبوصنم

 و 1

 || مفلا ف | 9 سس ه5 فلا فصضيس وه ف ةرس 0 رغملا ) بيلصلا) ةايحلا : رجش

 ةحارلا تاقوال الأ .ءاضيا ةرضاخلا ةايحلل اب بسس ةبلستعلا ةايحلل 97 .دوالاح

 انا" انو هلومك اضيا تاومالل اب طقمف ءايحالل ال ءكلذك ةدشلا تاق وأل لب طقف

 نلف يب نماآو ايح ناك نم لك و ايحيسف تام ولو ىب نمآ نم ةايحلاو ةمايقلا وه
- 

 0 2 عا 1 1 5 5 5 1 4 م. |

 تح ١اس

 ماكحأ .دبألا ىلإ تباث يقن برلا فوح نينيعلا ريني رهاط برلا رمأ" ٌالئاق ديسملا
 1 اي”

 داهشلا رطقو لسعلا نم ىلحأو ريثكلا زيربإلاو بهذلا نم ىهشأ اهلك ةلداع ب

 ا



 الئاق ةديدجلا ةوالحلا هذك رشبي دؤاد حار قيمع رابتحا دعبو .(١١٠_ال: ١ةزم)

 "برلا بيطأ ام اورظناو اوقوذ"

 نم ىلإ سرطب ناسلبو برلل نولوقي اوحارف لسرلا هقوذتسا يذلا لسعلا تاذ هنا

 لوسرلا هقوذتسا امدعب يذلاو يئادفلا يببلا لسعلا هنا .(78-53: ةوي) "يحلا

 داهطضا مأ قيض م مأ ةدشا حيسملا ةبحم ن «ع انلصفيس نم ' لوقيو ب بندتكي ناجح نسلوي

 نوسيدقلا تاب لسعلا اذه ىفف .("د: 8ور) " طح مأ 5 مأ ئيع مأ عوج مأ

 نوروسأملا مهو اكولم اوسمأو ءارقفلا مهو ءاينغأ اوراصو نوعئاجلا مهو ىعبش

 دعب ةوالح نيلكآو نوكابلا مهو نيكحاض اوراصو نوتئاملا مهو ءايحأ اوحبصأو

 ماي كللذك سيلا ؟يسوسرطلا لؤاشاي كلذك سيلا .نيميقع ةرارلل قياوتاك ام

 اي كلذك سيلأ ؟يقيرفألا سونيطسغا اي كلذك سيلأ ؟يرصيقلا اكزو يرصانلا

 ؟ناكمو نامز لك يف عوسي يبجم عيمج

 راسع حبذملا قوف عنصت لازت ال ةيحور ةيلح الإ يه نإ نيسيدقلا ةسينك اقح

 .اهمدو اهدسج ىففشو اهليحبإ مف نم كلذو

 نمو اذه اهاسلو ادهش نارطقت امهو هذه ةسينكلا .اتفش نوكت نأ سعه نآلاو

 لونكع نو بزل تشب انه تيتتلا ؟نادبل ةحتارك انفايك ةحيقارو انبلو لسع: هنت

 .ريخألا مويلا يف هميقأ انأو ةيدبأ ةايح هلف يمد برشيو يدسج لكأي نم" برلا

 تبثي يمد برشيو يدسج لكأي نم .قتح برشم يمدو قح لكأم يدسح نأل

 وي) 0ك ايحب وهف لكي نمف .بالاب يح انأو ع بالا ئلسرأ امك .هيف انأو ف

 انس



 ايبا وه اهبلاو اسمع هدفا نم يرحب يلا ةسينكلا نانسل 55 ؟(/تال_ه*: 5

 : حارو .ح ااصو رب نبلو ءادفو بح لسع ةسينكلا مف 98 كنان يذلا حيسملا

 ةرهاط ةايحلل دوالح ةليسافلا ةقيلخلا ىلإ نبللا اذهو ل اا له مدقت 7 كلا

 ةحئار الإ يه نإ هذه ةينانبللا ةسينكلا بايث ةحئار تسيلأ ؟ةصلخم ليخإلل ةراشبو
 ةقّيعملا ةيلوسرلا اهديلاقتو ةلّجبملا ةيباتكلا سوقطلا ةحئارو ةلماكلا ةعبسلا اهرارسأ

-_ 

 ديسما ةسيكل ةيساسألا .تاسوقملا هذه .تتايق ..ةسركملا ةيليخالا اهلامعأ ةحئاوو
2 3 : 2 - - 0 

 .٠ ه ةلمح 00 لا 500 سو ع ردعت شيك هنالل ءاكامك و اهامح ثعشسشس ومسسي
 ١اس 3 534 ا اي د7“ 2 514 5 انح

 ؟بابثلا :كاتاش ادع امو ناسللا كايذ ريغ نمو نيتتفشلا نيتاه دود

 اعقاوب ةسينكلا صنقأ امو. ,ئتاه' نيفلشلا دع يلح اع اذإ ةسيبكلا هحو عشبا اهلا
 9-_ ١ حج

 03 5 75 0 2 7 3 "1 | . 5 5 .٠

 بايب نع تررعل ام ادإ هللاح اهسعتا امو .ليحاو نكابسل لود نم ءاسرخ تناك" لأ

 ةسيفق تك روف بابو نانو كنق نود. يي ةيسينكل انو .فلش. 6 طعما ناكل
 39 ا لا 2 تار 1 ل 3 :

 ع

 اباين اه هرارسأو ناسل اهمف ق ةليكاو نيتفش "ال هةفذو ةدكسحن كتاب ةديسملل
 2 9 ٍِر ما اءر مدلل 92 ١

 ءقاو اب رهدلا ذنم هيسيدق ةسينك و حيسملا ةيلخ ءقاو وه اذه .نانبلك اروطعو
 ار ا“ ند د تن نإ دى - 253 2 . -_ 524

 ل

 2 2 َ 1 ع 7 ا 8 5 ا 5 1 1 ٠

 تتابو دابعم لسعلا صارقأب تسسيماأ يلاو .سدقلا ورلا هيلح .مارم ءارذعلا

 ع ب ا ٠ 7 7 ١

 انغ ءارشعلا تقابق .كافبل ةيمئارك ةيكذ موقت اهايق ةسيئارو ارهاط انيلو اولخ الع

 ديسجت هرهوج يف ليجبإلا سيلأ ؟ال ملو .اعومسمو سانلا نم اءورقم ايتايح اليحب

 كلذ و ءارذدعلا ةيصخش ْق ايلمعو اور لصح امكو ناسنإللا ةايح 8 هللا ةايحل

 ليغ 1 «ناسنإلا يف: ىلإ ديس ا تيس ةنأل 4.0 ةايمع ناسنالا ةايط ابودقن
 20 0 5 هل 20050 !
 ءارذدعلا ادإ .بيهر كاسنإلا ىلع هللا نم بصك و ةعيطق لب ءاضيا دايحو صاالخ

511 



 ذدنم ةدبزو انبلو ايبح ايلزا لسع ليئونامع انل تدسحج دق يلمع ليخأإ يه ميرم

 2(: ٠ شأ) ايرب ءدبلا

 حيسملا ديسحت يف يلوسرلا ديعصلاو يوارذعلا ىوتسملا اءاه ىلع تنأ له نآلاو

 مأ ؛نيرشعلا نرقلا ةسينك اي ةيكذ نائبلك ةحئارو انبلو السع بوعشلل هتدالوو

 :لل اهيمدقتو كراكفأ يف ةيبنجألا ةأرملاو كتايح يف ةئيطخلا نيدسحت كنأ

 اهتيا كيتفشب ىبوتف ؟نافوطلا ءانبأ .ةحئارك ةساجنلاب ةنفعم ايايثو ةعيلخ ةوهش

 ءاسرخلا ةريفسلا اهتيا نا ةقيلخلا .فا :كلبخا نانا يقلطنا ةقالطناو ةسينكلا

 .كايدولا ف ةحماج اي كتايك ولسو كاباق يسدقت ةسادقو

 يدسجلا .يتوسانلاو ٍينوهاللا هيقشب حيسملا ءادف كل 00 يسفن اي تنأ امأو

 انبلو لسع صاللخلا يف رطقي هن اناسل هليحبإو ادهش ةايحلا ف نارطقت نيتفش «يومدلاو

 بسحب دسافلا قيتعلا ناسنإلا يسفن اي يعلخا' لب ةايحو ابايثو ةحئار هئانبلو

 ربلا بسحب قولحملا ديدجلا ناسنإلا يسبلاو كنهذ حورب يددحبو رورغلا تاوهش

 .(١_١١؟: ؛فا) "قحلا ةسادقو

 موتخم عوبسي ةلفقم نيع ةقلغم ةنج سورعلا يتخأ ١-

 تراص امدعب موتخملا عوبنيلاو ةلفقملا نيعلاو ةقلغملا ةنحلا نوكت نأ ىسع نمف

 ةسدقملا ةسينكلا يه تسيلأ ؟ءادفلاب هل اسورعو دسجنلاب حيسملل ايخأ اذكه

 نبالا اهلسغو بوعشلا نيب نم بآلا اهراتخا ىلاو ةدحاولا ةيلوسرلا ةعماجلاو

 حيسملل هذه ةسينكلا يسمت ال اذإ فيكف ؟اسيدقت سدقلا حورلا اهسّدقو ءادفلا

 لعل انيج نركب كلا فيكما اذه عرش رك قا عيسلا ةيلت دلو خا

 هل نوكتل كلذكو ؟(17: ”بع) "بعشلا اياطخ رفكي يح هلل اميف انيمأ ةنهك



 نه عيش وأ نيطخ لو اهيل سند ]١ ةديف يبيك بنل اهيعخا ندعي اسررع

 ؟(ا1/: هفا) "بيع البو ةسدقم نوكت لب كلذ

 تراصف هتافصو حيسملا صئاصخ ةسينكلا كينيا بيلصلاو ليسحتلاب اذكهو

 يهف .- وتفمو موتخم عوبنيو ةكوكفمو ةلفقم نيعو ةحوتفمو ةقلغم ةّنج كلذب

 لافطألا ام ةح تفم ةنلغم و ءاممفغلاو ءامكلا ماما ةّملغم ةنج تيناب هيعمل
١ 
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 :يذلا ماما ةك ,كفم نيعو دسحجللا مسح .يدلا ماما ةلفمم نبيع يهو .ءاطسبلا»و

 . ١٠ معمديعوح لا مامأ - هتفم ع

 ابد يا و تت وبني يخو هو 1

 اهيأ كدمحأ" هلوقب دحملا بر اهنلعأ ىلا ةحراصلا ةقيقحلا .اهيبحمو ةسادقلا قاشع

 06 53 وي ا

 تلغأ و .انونفلاو عامك درع :اذه .تيلعأ' كنأل ضرألاو ءامبنلا تر بألا « 524
 1 ل ا ١ 1 5 ء

 * دس 3 9 3 ار اذه اججا .م . كماما د دمسملا تراضص دق اذدكه هنال داتبنا اب معن
 ب 0

2 

 ةهك نكلو تنلفاكلا ةمكحت ملكت اند كان ٍه كلذ ُك ستكي رسل وب لوس رلا

 ٠ 1 1 . ١ . ١ ١  0ا 0 3

 هللا. ةمكفخ ملكتت ان ن ءولطي. :نذلا مىهدلا اذه ءامظع :م اال. .ىدلا اذنه :نف تسيل
 1-0 ا ١س -  355دل ١  7م١ |

 0 لحا اهملعي م شح اندحب روهدلا لبش اهنيعف دلل قبس ىل دم وتحنا ةمكىملا ا اي .لوء.1 هكا 1: نه ا ةا. ولا يا ااا تاع مم 11 3
 ِي

 ع 1 ' 1 : 4 ٠ 5 ١

 م ام بوءتكم وه امك لب دحما بر اوبلص امل اوفرع هل مهنال رهدلا اذه ءامظع .م
 | ا - اي 9 رع يبي ب ل |[ 324 ذآ

 هللا هنلعاف هنوبحي نيدلل هللا هدعا ام رشب لاب ىلع رطخي م و نذإ ءمست مو نيع رت
 ل اهم 74 7 | 7 5

4 
 9200 ر

 .(١١-ة: 5وك ١١ هللا قايعا يح عيش < صحفي -ورلا نآل .ءهح هرب .مخ انل

 لكيسحلا هجو و أب هرامتو مسدقلا و لا هجو و سلف م وتم ع وشب ةسينكلا تناك
 - 5 92 د را ١ هيا

 نال رضاخلا رهدلا تاوق هجو يف لب ينالا رهدلا تاوق هجو يف سيلو ةلاسعأو

 ف مر تكملا اا انك هدضصب ٠م كك " ,د ءأ مسخ ءا دش اهلح ديال هنن املا هله
 9 هس. زر 6 . ا ”ا 2 ر 2 ر ل " .ف 4 بد

 "< ١



 ةانزلاو نيلتاقلاو نيسحرلاو نينموؤملا ريغو نيفئاخلا نأل .فورخلا ةايح رفس

 تيربكو رائب ةدقتملا ةريحبلا يف مهبيصنف ةبذكلا عيمجو ناثوألا ةدبعو ةرحسلاو

 ةانزلاو ةرحسلاو بالكلا اهيراخ نكتار" كرام لاقي) "يناثلا توملا وه يذلا

 لفقت ال فيكف .(7١-١5ؤر) ن6 عنصيو بحي نم لكو ناثوألا ةدبعو ةلتقلاو

 ءايلزأ ارايتحا حيسملا اهراتخا دقو ناطيشلاو ةئيطخلا هجو يف اذكه اهاوبأ ةسينكلا

 كلذب هل تراصف ايدك رمل حورب اهسدقو ايئادف د اريهطت اهرهطو

 ؟(؟: 5١ ؤر) هللا دنع نم ءامسلا نم ةلزان ةنيدمو ةنيزمو ةأيهم اسورع'

 نطوم يه ادبأ ةساجنلاو نينمؤملا ضبرمو نيسيدقلا نطوم يه اقالطإ ةسادقلا اح

 قافتا يأو ةملظلا عم رونلل ةكرش ةيأو مثالو ربلل ةطلخ ةيأ" هنألو (45: ؟اد)

 عم هللا لكيه ةقفاوم ةيأو نموملا ريغ عم نمؤملل بيصن يأو لاعيلب عم حيسملل

 ؟(14١: "هوك') ناثوألا

 هجو يف ةحوتفمو نيطايشلا يف ةلفقم نيسيدقلل -لا ةسنكلا تراص حيسملا يف اذإ

 ةحوتفمو نيسيدقلا هو يف ةلفقم ىرخألا ىه نيطايشلا يدع نآ'امك ىيسيدفلا

 ىلع كللت ميحجلا برا وتأو هلك ةنجا باوبأ تحتف ول الإو .نيطايشلا هجو 86

 ارون مالظلا ريصي الفأ .اطالتخا كلت ناكسب هذه ناكس طلتخاو احتف اهضعب

 رشلاو نش رانش سطراو اقيم لطابلاو داطاب قحلا يسكن. و امالظ رونلاو

 ةيعوض ومالللا ةيضرفلا هذهو كاذا عضعضتت 7 الافأ ؟ةليضف ةساجنلاو ةنام ةليضفلاو

 كلذب حيسملا بلصي الفأ ؟ارايمنا ها تاموقم راينا دعس دال تاساسأ

 ؟افاته فتهيو اصقر ناطيشلا صقريو اتوم ريخلا تومبو احبذ قحلا حبديو ابلص



2 

 نحو مأ| ٠ هل "كام 81# > 14

 سانلا قدصي نأ ناطي ثلا ةهئب له تسبرلأ 5 نسباوس ثأا اوسبليو 0 تيدا باوب 1 اولخديو 0

 امايا اوضعبيو ام وي | وبح لاو كيلا ره اوسجنتيو ارم اورربتي لاو كرا اريكير هرم

 ةدارإ :تيسيلفا ؟انايخا ؟وقايو انينغ ويت. لاو .تانعاس اد ةعاس اونمؤي نا
 33 ني

 |[ عل ىلاتلاب و هةبح ر هق ِرط كلست 0 ةعسا و هتنيدم با وبا نيئاللملا لحدت لا ناطمشلا
 س١

٠. 0 5 / 2 5 1 
1 1 

 ا ١ لحل ش 1 | | 5 ا : م. .:

 كلذ بت٠سيسب كان وص عءاجف سانلا تاك عم هللا ءعانبا صلتخاو باوبالا تحتقف اميدف
 تع

 ت ء صضماف ,وهمعو مولذس لق ءاذذؤهو»ه ثنو مل ؛اجاوحأ تمعفرب٠و .عسمسحخحلا تسنصاو هد دليفاللا 1 ةاناوأ هنن تباعا تع ل١ كلها
 7 هل ل 2-0 -_ و و 7 د -_ 7 ا _ِ ١

2 2# _- 

 . 52 >3 0 لل رب -ّ - و 51 54

 | 5 3 0 3 / ءانبا طلت تا 01 ١٠١ وك )١ اغلا 7 9 ةثالث دحاو موب 8 مهم

 0 نإ يصد وت يدبأ نع كلل ببن اويبسف مقاثوأب اونز
 در ' دا وا ١س

3 

12 

 8 . 5 | 5 رس 58 1 | هط ١

 0 «تييكسا' هيورلا اهعفاو َى هر كيستعا ةيسيئحلا كك قرت 1 اليقب ايببس اباب ءار

 35 م 9 3 5 ر 200 - 20 ل مر

 0 ا[ 7 : ل ؛ »7 وا | | 55 ا . .ءا . ذأ ١ ْ ١

 اطالتخلا بوعشلا تانبب مويلا ةيدومعملا ءانبا طلتخي 0
0 342 

 م ص ١ م 0-1 5 58 | 10

 ب ىر ءعسسملا سد مع ' رب رعتم 0 امي ضل سلعملا هيد بمعملا بل ول كل الذب
 م ا /' ذب اي 2 2_5 ال -_

 فشترنو لب ءاماهتلا ملاعلا دئاوم قوف ةئيطخلا مهتلنو الكا متإلا مويلا لكان من وا

 ؟افاشترا بهذلا سوؤك يف ةحيبقلا ةوهشلا



 هكر كل انعب ادا حضشي او اتوقف ةرك للا هحنتاو ن + هوه لا هاعص ء«هعيسسنما 50

35 < 

5 0 
 من "الثب هعيسملا ضالخع انعب وه نرحل و كسحب هوهشو سلع هلخ ع هسسي هك دو

 04 ١ يل

 مخخالا ماعلا ليخال لب حيسملا ريخإل ال ن .كلو .باوبألا مويلا انحتف دق اقح ه صفملا

 , 70 ١ : |١؟ *ء ( 0 ' 0 م ١ 1 ١ 1 .| 1 1-5 سا

 7 5 تف ع« ضر 0 29 -> ١ انا ف تراص كلدل ابف نم انشا اوسيدف اهلخ دي م 5 م ويلا اننخخد ه امك ه-عيبشلا

 ءافغلو نودرمتمه انؤأسةةر اما .ءاهم. ةش وشغم انترمح و 61-٠ :انعضقو ةيناز اندمو
 - همس - 524 3

 ١ | 5 51 ١ 9 ١ - 5 ١ ١  - 0 . > 0ع .6٠

  8. 0معصم : ِ ة  09ةلمرالا ىوعدو ميسيلل ل وصصشي جلا اءباضعلا هس ه وس لا سرج دحاه اذ ص وصللا 4
 - - - . -_ ام ١س

 15١-55(. :١شاأ) مهيأ لصت

 يعش *7 بلعلا ؟ةرخاق ةيدضلملا ةسينكلا ةيناز :ةييمآلا ةيرقلا“ «تراض“+نيك' نآلاو
 ب 7 3 1 1

 ,ويطلاو موركلا ىلإ بلاعثلا لكلوخدب سيلا ؟ئنادلكلاو قاعنكلا هجوب اهاوبأ

 ةك ءهد م | 1 4 / ١ ١

 ؟ةنيفسلا ىلإ نافوصلا هايمو هريضحا ىلإ بائذلا لوحخدب سيلا ؟تانجلا ىلإ رساوكلا

 1 ا )0 : 5 ١ ١ 5 الس
 باوم ثلا ا عم كل ةكارش هياو ؟ نايا سانلا تانبو ةسينحلا | تيا هاا

 - *- ٠١

 الإ اباب اوحتفي مل نيذلا لسرلا ةنيدم نم مويلا تنأ نيأ ؟نايدم تائب عم بيصنو
١ 

 -تف ٠ ىنوص دحا ءممس نإ رفاو بابلا ىلع فقاو اذنا اه" ل اناقلا. +2 وسي :تيبحلل
 ٠ ٠ر 7 بدر 3 5

 أ

 : 03 5 1 8 1 1 ١ 2 8 ١

 ترس م ويلا دوحو نيا لب 1 9٠ 6فور) ع وشو هعر ىشعتاو هيلا ىئدا باسبلا

 ةانز اقلطم زميل ةانرزلا اوطلاختمال نإ مكيلإ بتكا" ةلئاقلا ساو لوسرلا هجيني لق

 ١ 7 را 2 0 ان: رو ال ر م ف مث نأ مكمزليلف الإو ناثوألا ةدبع وأ نيفطاخلا وأ نيعامطلا وأ ملاعلا اذه

 دباع ؟ءامْلظ و أ ايناز نعل ةنضقنم دحأ ناك نأ مكيلإ تبتكف نآلا اماو .ملاعلا
5 2 
 0 .اذه لثم:اولكاؤت:الو اوطلاخت ال نأ ءافطاخ 0 أ اناعشا وأ نثو 3

 مم اتاي 4



 32 ام ام“ بل | ا _ 22 للا أ (احخاد .م :نذلا 200 يتلا يتسلا .> راخ ' م :١ يذلا :يدا نا ىل

 .م ٠يذللا ل
 اس

 لل مكنيب نم ثيبخلا اولزعاف يبل 2 ا

 2839-1 وسخ ر : : وم 9 ندعي هده سلوي ل وتس لا اكل تك .لق عفاذ اي عدلا ةسينكلا ءاسؤر ان اقيلف ناللا اماو

 لهجلاو لبخلا عفادب مأ «يتايحلا ءاوطنالاو يلقعلا تمزتلا عفادبأ ؟ارذحم تاملكلا
 ا 5 0 ٠ ا 0 | - 1 9 ا [ |

 ءايك دا كعيلص ىوو اكاد ناك 5306 لوس رلا نال كاذب الو ادهكك ّْ اشاح ؟ي ركفلا

2 ِ 

 هل ا 1 ١ -- أ. : | ي- م ْ
 اذ ىدع كلذ 2 امدقتم و سوس رص ةوعماج را امدعتمو افّمنم اكو درصع

 اس

 فادي تاريدحملا هذح انآ بنك هنكل .ىوددلا نغيا ىلإ افيظن ناك ايعامتجاو هبارتا
 ئة 3 : َّ 0 0 - ١

 دض اهتعانم 0 ةسننكلا ةسالق ىلع اظافح كلذو الا 55 هشف لاحلا سدَمْلا مى و لا
 8 5 2 - 9 ء الل - نك 22

5 32 

 هللا ىلإ هب هتلاب ا وعج ري يح ةاطخلا ةوحخالل ايبح اييدات ىلاتلاب و ةئيطخلا ى ودع

 5 | 1 0 . . | : .٠

 م امملل 6م ويل ةيسينحل بئاج نم دا دامه 74 حيسماب ميه رهف ع وبفسي و :تلئا ١١ هك كلا : : اذا | © .َج ٌ 526 هصضا اما ١ ٠ شش

 يه تناب دق مأ ةسادقلل ىعسن و امانح ةيفصت لبق لمعت و ةيلوس رلا تايضوتلا هدك

 تتابو ةئطاولا ةيدسجلا تاضفخنملا كيتاه ف اهئاسؤر تايصخش و ىرخالا
 8 .. م ١س ور ل - هنزل و
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 2 1 1 72 00 1 4 ءل هدأ 2 ٠ !١
 كلد»و ةفطاخ ةعامصو دريحس ةينآز ةيييكلا قف ةيلاع تايضخشل هدبعتسم ةما

 : باش ةيدوب لي و ايعساو حيب ةيملاعلا تايصخشلا كيتاه ةيدوبعلا ىمستا ؟ليئا دحم يف ايعسو يبق حبر قف اعمط

 0 كنا ما هش اولهك هدر
 ىلإ - هل ل و

 مض ]ب ةيعامتجا ةلماجم ٠ ةيسنك ةراداو ةيملاع ةمكح ةدسافلا

1 ١ 

 َك "علا ةئصخا وحن اح محو جنيسلا انمح | ل افارحخلا كريمض قامعا فو اهيمست
 . ١بع ب - - 24 ا ايبا < 8 - ١

 هيعا 5-3 قلو ات )| ٠ عنا ع'ارأ وا فا ١| ان نا الا كمللا © ممم أ اعلا

 ع 1 3 0ث 0 2 6 1 . ل١ 5 5

 ها اعامط وا ايناز اخنا اوعدم دحا ناك نإ لوقي وهو سلوب لوسرلا نم ةيناسنإ
254 54 532 ١ 

 0 ل 8 80 ١ مك١) اذه لثم اولكاوت الو اوطلاخت ال نا افطاخ
 "7 7 4 رو تنك 2 ان ل

 ير ع ا



 ىوتسم نم مويلا ليخإلاب لزتن ناك عمتجا عاضوأ ريغتب ليحنإلا ريغنأ ءاذإ اذامف

 ايشمتو عاضوألل ةاراحب كلذو رهدلا اذه يف يذلا داسفلا ىوتسم ىلإ هئادف ةسادق

 يف اقداص هللا نكيل لب ءاشاح ؟ماثآلا ءارماو ةئيطخلا كولمل ةنهادمو فورظلا عم لا للا ٠ هاك ءاثألا* ءا ناو: ةعطخملا ك.ولمل ةنهادمو ف وكلا

 .دبألا ىلاو مويلاو سمأ هتئيطح يف ابذاك ملاعلاو دبألا ىلاو مويلاو سمأ هليحنإ

 ةسينكلا :تناك.:ةسينكلا ةسادق يف_هذه .هتايصوت سلوب لوسرلا بتك امنيح لحا

 ابيرشت اررمأ كلذ ر بينكي ناك اعامط. ىأ ريكس. وأ اياز انعأ اهيف: رهظت ناك

 دسيعا سجنتي ال يكل ازرف ةسدقملا ةعامجلا نع زرفي ناك ام ناعرس ءاهعرمو

 صوصخب سلوب لوسرلا هذختا يذلا يلوسرلا ءارجإلا يف هظحلن يذلا رمألا .هلك

 عم نوعمتجم يحورو متنا ذإ حيسملا عوسي انبر مساب هلوقب هيبأ ةأرماب ينازلا خالا

 .(14-5: هوك )١ برلا موي ف

 ينازلا قحب سلوب لوسرلا نوناق ذفنت نأ مويلا ةسينكلا تدارأ نإف نآلا اماو
 اغيرفت عابتالا نم ديكأتلاب غرفت الفأ .ةاطخلا رئاسو ماتشلاو ريكسلاو عامطلاو

 مويلا ةسينكلا نأ ىلع اذه ةسيئنكلا عقاو اذإ نهربي ال فيكف ؟داكت وأ الماك

 انعقاو نم اذه سلوب لوسرلا ليحنإ يغلن نأ امإف .نيرمأ نم دحاو ةلاسملا يف انل اذإ

 نلعت نأ امإو «يحلا هللا نع دادترالا رصع «؛ثيدحلا رصعلا مئالي ال هنوكل يسنكلا

 يكيريلكالا نيديعصلا ىلعو ايمسر انالعأ ةسادقلا طخ نع اهفارحنا ةسينكلا

 ليحبإ يف اهل ةيكزتو اهتئيطخ عقاوم يف اهنم ةبوت كلذو يملاعلاو يسنكلاو يبعشلاو

 نيت



 اقالطإ ةسينكلا عضي ةعاسلا يح لازي ال اذه سلوب لوسرلا ليجناف الإو .اهتسادق

 ال ارلضت 5 هللا كتوكلم نولي ال .نيملاظلا نأ توملعت مسببل أ" ةلوقي كا كح

 نوقراس الو روكذ وعجاضم الو نونوبأم الو نوقساف الو ناثوأ ةدبع الو ةانز

 كار د يرتب نركز نياضاع لو رمال ير نورك زر نرحل

 الف أ ؟ايلك اقابطنا نييحيسملا عقاو ىلع مويلا عقاولا اذه قبطني الف أ -١١(.

 اهيلإ راشأ يلا ريهطتلا ةيلمعو لاستغالاو ةبوتلا ىلإ اقاعاطق لكبو ةسينكلا جاتحت
 |ب متسدقت لب متلستغا 0 مكنم سانأ ناك اذكه" اضيأ هلوقب سلوب لوسرلا

 6 50 ا" 1 5 5

 :١١(( ؟وك١) انغإ حوربو حيسملا عوسي برلا مساب مترربت

 ىلاو .ءادجو افارخ اشابك و امنغ ناعطقلا عيمج اي ةيئادفلا ةيومدلا تامامحلا ىلإ الأ

 لف عءايغشاك دولا ناعطقلا هاعر هل اي سدقملا كيب 8 ةسادقلاو رانلا قرا رجح
59 

 نإ
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 يف ااصد نم الاجع مض اوركتبا لف نم اي نيسيالفلا لسرلاو سلوب

 1 اه م

 اب .همالدق صقرلاو سعلل اوموعي - هلوح نم اوبرشيلو اولك أيل
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 سرش بئذو لاتحم بلعت لك هجو ف ةموتخملا عيبانيلاو ةلفقملا نويعلاو ةقلغملا

24 
 .رصعلا سئانك عيمج اي ةأمحلا ةغارم ف ريرتخو

 عم دوعو رم .نابللا دوع لك عم ةفرقو ةريرذلا بصقو مكركو نيدران 5 ١-

 ءادهشلاو نوسيدقلاو نوراتخملاو نونمؤملاو لسرلا مه هذه نامرلا سارغأ

 رامثلا تاذ ةسّدقملا سارغالا مهو .ةروظنملا ةسينكلا ةبرت ف نوسورغملا نوفرتعملاو



 تلئماكت .انمأ اذإ" سودرفلا "ىلإ كقتنت ام“ ناعرس لاو. هللا ديب تسرغ ىلا ةسيفنلا

 دوي دل 5س ناوي اك دور اسولا بغا دز 2 ارث سدقلا حورلاب ترفنأو ةمعنلاب

 حيسملا عوسي هتحتجأ يف ءافشلاو بلا سخن وه يذلا كاد دش ربل رم ين ةقالمع
 5-لا نبكيف" هلوقب دؤاد يببلا راشا هلل هللا ناسنإل ََى ىلا ةقيقحلا هذه ىلاو انبر

 هعنصت ام لك و .لبذي ال اهقروو هنا وأ يف اهرف يطعت ىلا هايملا يرام دنع ةسورغم

 01١ 1 زم "حجني

 يبنلا.؟حيسملا عوسي سارغا ؛هذه نامرلا سارغا ىرت اي جضنتو ومنت فيك نكلو

 ةروشم ف كلسي مم يذلا لجرلل ىبوط هلوقب كلذ ةيفيك انل حرشي هتاذ دؤاد

 سومان يف نكلو .سلجي مل نيئزهتسملا سلحب يفو فقي مل ةاطخلا قيرط يثو رارشألا

 يراحجم دنع ةس ورغم ةرخجشك نوككيف .ابلو ارا جهلي هس ومان فو فت رس ب رلا

 * مؤ 7 ١ زم) حجني هعنصي ام لك و لبذيال اهقروو هناوأ يف اهرمث يطعت ىلا هايم ا حو 5 8 : 5 . 0 . 21 6 ف | 2 00

 خانملاو ةيسنكاللا ةئيبلا يف شيعلا ةبغم نم سارغألا رذحي دؤاد يبنلا ظحالن انهو

 تسولتلاو ةاظفلا قيرط ق”فوقؤولاو رارشألا ةروشنم.يف كولسلا ا

 ضرمت يلا ةثالثلا ةيبلسلا تاخانملاو ةئيدرلا تالاحما يه «نيئزهتسملا ل

 .نامرلا تالتش لتقتو سودرفلا .سارغا

 توملا ثولاث وه امنإ .ملاعلاو دسجلاو ناطيشلا اذه رشلا ثولاثو ال فيك

 ثاالثلا ع دافضلا حار وس امعإ ةئالثلا رصانعلا هذه 8 ىماعلا حورلا لاو ؟كاللملاو

 ة نمو نينتلا مف نم تيأرو" هلوقب انحوي لوسرلا اهيلإ راشأ يلا كلت ةسجنلا
 200 8 (5 |. ١ ع 5 010 : # ده 30 ١



 كلذ لاتقل مهعمجتل ةنوكسملا لكو مل اعلا كولم ىلع جرخأ تايآ ةعناص نيطايش

 :١5_١5(. 5١ؤر) "ئش لك ىلع رداقلا هللا موي ميظعلا مويلا

 ان 5 هز عمل الإ نم لفل ذل

 وه نيئزهتسملا سلحبو .بلقلا يف ربلا لتقي يذلا يناثلا عدفضلا حور وه ةاطخلا

 هتاهجاوب داطيشلا حور هنإ معن .بلقلا ف قحلا لتقي يذلا ثلاثلا عدفضلا حور

 ان م وتنف نال .ةهلسحو هللقو هلح ه ن لاسستالا اتق بطقتس وشو ثالغلا
 "م هل ار و 0 رو 2 7 52 . "0 تا وا
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 قارغتسالل اقالطإ دوقي ةاطخلا قيرطو بلقلا يف ءاضغبلاو دقحلا حور امود ثعبت

 ىح داحلإلاو راتهتسالا ةايح ىلإ يدؤي نيئزهتسملا سلحبو تاقبوملاو تاوهشلا ف

 .هلا سيل هبلق ف لوقي لهاجلا ناسنإلا تاب
 رارشألا ةروشم يهو هذه ةصاخلا اهتئيب قيرحلل ةأيهملا جسوعلا راجشأل امك كلذل

 اهتئيب ءامسلل ةأيهملا نامرلا سارغأل كلذكف «نيئزهتسملا سلجم و ةاطخلا قيرطو

 ىلا نسارغألا هده. نأ .تيح. .ةايملا يراحجو :برلا ريو يه لاو 55 اك ةصاخلا

 يراحب نم ةايحلا ءام صتمت يهو حيسملا عوسي يف ةايحلا حور سومان يف ىبرتت
 امر يطعت لاو ةيمانلا ةيحلا اهتالتشو ةكرابملا ةسينكلا سارغأ يه سدقلا حورلا

 .لبذي ال اهقروو هناوأ يف

 هرينملا سفشلا ةعشاو ةشعبملا ةفيطللا: .ةايللا :ةيح يحورلا خانملا كايذ يف لحا

 لب لبنسلاب نآلم احمق مث البنس مث ابشع الوأ ,نوسيدقلا لماكتيو راربألا ع رعرتي

 ةفرقو ةريردلا بصقو مكركو نيدرانو ةيعاف ةسيفن رامثأ عم نامر سا رعا دومني
7 72 
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 .بايطالا سفنا لك عم دوعو رم نابللا دوع لك عم

 نيسيدقلاو نينمؤملل الاثمو ازمر امتاذ ف بايطالاو فانصألا هذه تسيلأ نآلاو

 وهو" سلوب لوسرلا لوقك ابايطا سدقلا حورلا بهاوم مهيلع تيكيسنا ؟ىذلا
 4 هل

 لاا



 ةانعاز ماد غبلا ابعد رشم“ هعتلاو كابن“ ضعنلاو اسر اونوكي نأ ضعبلا ىطعأ

 ءاعبزا انهاقأو السر ا وأ ةنسيتتكلا ف هللا عضو دقو امك :١١(. 5فاإ) "نيملعمو

 )١ "ةنسلأ عاونأو ريبادت ناوعأو ءافش بهاوم كلذ دعبو تاوق مث نيملعم انلاثو

 مدخ عاونأو .دحاو حورلا نكلو ةدوجوم بهاوم عاونأ" هنأل .(58: ١١ وك

 لمعي يذلا .دحاو هللا نكلو ةدوجوم لامعأ عاونأو .دحاو برلا نكلو ةدوجوم
 يطعي دحاول هنإف .ةعفنملل حورلا راهظإ يطعي دحاو لكل هنكلو .لكلا يف لكلا

 حورلاب نامل رخآلو .دحاولا حورلا بسحب ملع مالك رخآلو .ةمكح مالك حورلاب

 ةوبن رخآلو تاوق لمع رخاآلو .دحاولا حورلاب ءافش بهاوم رخالو .دحاولا

 اهلك هذه نكلو .ةنسلا ةمجرت رخآلو .ةنسلا عاونأ رخآلو .حاورألا زييمت رخآلو
 "ءاشي امك هدرفمم دحاو لكل اماق هنيعب دحاولا حورلا اهلمعي

 يؤول ر امل لنمو "يعي .كياطألاو.. روطعلا ةذع“ تمببلا وأ 1-3114 وكدد

 اهدادعت ىلع ىتأ دق ىلاو سودرفلا نامر «نيسيدقلاو نينمؤملا ةايح يف سدقلا

 حالص فطل ةانأ لوط مالس حرف ةبحم وهف حورلا رمث اماو "هلوقب سلوب لوسرلا

 :5١(. هلغ) "ففعت ةعادو ناميإ

 حسمتل بايطألا هذه نم نوريملا ةحسم تنّوك متسقلا ذنم ةسدقملا ةسينكلا لحا

 له نكلو .نامبإلا يف تيبثتلاو سدقلا حورلاب حسمب نمكو دمتعملا ناسنإلا امك
 ءةيحو ةرمثم ةيمان سارغأ يه ةيدومعملاب ةسينكلا ةبرت يف تعرز دق ىلا سارغألا

 ليقف ةياتلا فير ةايهم ةجم و ةميقع ةضيرم اسارغأ_تتاب دق ةفيظنلا انعيو انغأ مآ
 ءةسادقلاو ةبحماو ناميإلا خانم يحورلا خانملا يف اذكه تبثت مويلا ةيسكلا يئارغا

 ةروشم ثيح ىلاو يدسجلا خانملا كايذ ىلإ ةيدومعملا دعب اهدارإب تلقتنا دق اىفأ مأ

 داحلإلاو راتهتسالاو ىزلا ثيح لب نيئزهتسملا سلحبو ةاطخلا قيرطو رارشألا



 . ٠ 8 ٠ 7 و , 00 0
 نيح وسمع ناللا مه سدقملا ن وريملا هححسكملا ا وحسم ردا ميه“ له ؟نيطايشلا لمعو

 ةئيطخلاب نيحو 0 ىحلا هللا نع نيدنرم اوتاب مها عا ءامح سدقلا حورلا نو

42 

 5 | ؟نوريملا لضف وه امو ءاذإ ةيدومعملا عفن وه امو ؟مثإلاو لمعو
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 هيلا راشا يدلا رهرطأ عقاولا كاذ .ةن وليد و ءاضق سخانمف نيدتر ملل اماو «حور
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 ١ 1 _ اوراصو ةيوامسلا ةبهوملا اوقاذو ةرم اورينتسا نيذلا نال هلوقب سلوب لوس --
6 
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 ضن
 ال اوطقسو الا رهدلا تاوقو ةحلاصلا هللا ةملك اوقاذو رسدقلا - ورلا ءاك 7 تل “تا

 ب و -_ 4-5 -_ -ع - -- #١

 .هنورهشيو ةيناث ناسنإلا نبا مهسفنال نوبلصي مه ذإ ةبوتلل اضيا مهديدحب نكمب
4 َ< 2 4 

 يدلل احلاص ابشع تجتناو ةريثك ارارم اهيلع يىنآلا رطملا تبرش دق اضرا نآل
 س١

 ىهيف اكيببحنو اكوش خرب ريخأ لأ نكلو . هللا نم ةك رب لاتت مهلحجأ نم تحلف
 و

 .(4-8: ”بع) قيرحلا اهتياف ىلا ةنعللا نم ةبيرقو ةضوفرم

 عيسملا. ةنسينك ..تيسيل“ اذا ..ةسينكلاف
 اننن

 الو(: "طبا١ نمثلا ت8 هللا مادق يلا حورلا ةنيز «ةيلحادلا اهتنيزب لب ةيجراخلا

 الو ةسيفنلا رامثألاو نامرلا سارغاب لب ةيفئاطلا تائيهلاو ةيسنكلا تايلكشلا درجم

 ةماخضب الو اتايناحور بياطأو اهروطع حئاورب لب ةحفتنملا ةيتاذلا اهامعأ قاوبأب

 راكفأ ولعو اهلسر ةقلمعو اهيسيدق ةماخضب لب اًتايئاردتاك ولعو اهقارامع

 اهحور ةفرقو اهئادف ةيغافو اهليخأإ نيدرانب لب ةدرجملا ةيعيبطلا اهبهاومم الو اهينمؤم

 اهامر سارغأو اهايطا ةروراق لب ءاهبيلص رهو اهتملكا مكركو اهئادف دوعو

5١ 



 ىلاو بايطأ اهتروراق ف دعي مل يلا ةسينكلا اهتيأ ةيلوسرلا ةروراقلا كلت ىلإف
 ةعلتقملا ةتيملا ةيفيرخلا راجشألا اهتيأ سدقلا حورلا يراحم ثيح نيسيدقلا سارغأ

 /ور) ةتيمملا هلامعأو دسمحلا ديبع عيمج اي ةييحما سدقلا حورلا رام ىلاو :١١( ١هي)

 تاميكحلا ىراذعلا عيمج اي بايطألاو دّسجتلا ةروراق ميرم ءارذعلا ىلاو 1

 ةروراق فو هئادفو هدسحب يف حيسملا عوسي ىلإ لب ءاوس دح ىلع تالهاجلاو

 .ةيساوس اهئارقفو ضرألا ءاينغأ اي هرارسأ نزاخمو هبهاوم تاعدوتسمو هبايطا

 بلقلا ةروراق يرسكا ,«بولصملا يرصانلا مادقأ دنعف ىسفن ةيلدحب اي تنأ امأو

 حيسملا يف اضيا تنأ يريصتل انيطايش ةعبسلا جاوزألا يحبذاو ةايحلا ةراصع يبكساو

 .ع وسي سودرف يف نيدران حئاورو كامر ةسرع عوسي

 نانبل لويسو ةيح هايم رئب تانج عوبني 6

 ىلإ اهادتفا دق بيلصلابو لزألا ذنم اهبحا دق هنوكل كلذو كلذك تانج عوبني

 .اهرجفو اهعرز دق ةايحو تانج عوبني ةيربلا طسو فو لب اهعضو بايطا

 عيباني لب ةايحلا يف ادحاو اعوبني ال عوسي حيسملا يف ةسينكلا تدراص-.نق"اذل

 عوبني لب تاريخلا يف ةنج عوبني الو ابايطا لب حورلا يف بيط ةروراق الو تاريخ

 اذكه .(5/: ا/وي) "ةيدبأ ةايح ىلإ عبنت ةيح ءام راأ هنطب نم يرحب باتكلا لاق

 الوادج اهيف سدقلا حورلا قفدتي تانج عوبني اصلخمو ابر حيسملاب نونمؤملا تاب

 اء



 اناتسسب ةيربلا ريصتف ءالعلا نم حور انيلع بكسي نأ ىلإ" ةايعشا ىببلا لوقك اراهأو

 م84 + رئاز ”ارعو ناتسبلا نوكيو

 ََ 8 "لا 1 5 4 006 ا 1 0

 ةروراق ضيفتو ايبرت نامرلا سارغأ ىبرتت ةبشخلا قوف نوعطملا حيسملا بلق ف معن

 ىمني نأ ميطتس يف هلأ افقد اقاعج 2 وتب ةقدتيو اناضيف ةسينكلا ف بايطألا
 يف 7 كك ” د وى - -

 نأ ردقي نمو ؟ةايحلا وه ناك نم الإ هللا سودرف ف ةسيفن ارامثأ رمثتل سارغألا

 ردقي نمو ؟ةايحلا ةايح لجأل بيلصلا قوف رصع يذلا الإ بايطالاب ةروراقلا المت

 عدبملا الإ ةيح ءام عيباني ةشطعملاو امجا بارسلا لوح وكيو ةددوالا يف انويع رجفي نا
 )ع معا

 ؟ةايحلا توملا بلق يف رجفيو لب ىحلا

 عوسي هنا .(5: ١وي) '"سانلا رون ةايحلاو ةايحلا تناك هب يذلا" حيسملا عوسي هنا

 نكيسا .:ةسئايلا ىلع 06 ناشطعلا ىلع ءام 7-22 ل ءايعشا هنع لاق يذلا

 ىلع فاصفصلا لثم بشعلا نيب نوتبنيف كتيرذ ىلع ىكربو كلسن ىلع يحور

 ١ .يىدامسلا صالتللاو ميظعلا ىئ يئادفلا 9 عاوببلا ا.(4-*”: ؛ع؛شا) "ةايملا يراحجب

 كلذب تناكف .نيسمخلا موي ةيلعلا يف ةسبايلا ضرألا ىلع ءامسلا هتضافأ يذلا

 ماعلا ةيرب طسو يف ةيشلإلا تانحلا تناك لب بايطالا ةروراقو نامرلا سارغا

 :ةناشطعلا يضارألا كلت ءبوعشلاو ممألا ىلع راهفألاو لوادجلاو عيباتيلا .تناكأو

 :ناتمل نم الويس و بحللاو هايملل اناضيف

 .ةيلاعلا لابحلاو ةعفترملا لالتلا قوف سدقلا ح ورلاب ليحنإلا جاومأ تعفترا اذكهو
 54 اي .٠ 9 ع د ل

 ةربابحلا قوفو الالت ءامظعلا قوف تعفترا دق ىلاو ةئيطخلاو نافوطلا جاومأ علتبتل

 يصاقاأ ىلاو ةرماسلاو ةيدوهيلا قو لب بسحف ميلشروا ف سيل كلذو .الابح

 سلا6 ه6 0 : ء..ءاد : | : ا 5 1 34 ٠

 قوف نم ةلزانلا ةوقلا هدو ضئافلا فراجلا حورلا اذهب لجا .(8: ١عا) ضرألا

 ا عادلا



 عفتري يناطيش ولع لك اهمادقأب تأطوو ميحجلا تاوق نيسيدقلا ةسينك تّدحت

 كلذ ناك له ؟ناطلسو ةوق ةيأب .هللا ةعاط ىلإ ركف لك رساتستو هللا ةفرعم دض

 ناطلسو تابكرملاو ليخلا ةوقب كلذ ناكأ ؟رانيدلا ناطلسو لاملاو هاحلا ةوقب

 ةئيطخلا ناسل .ناسللاو لقعلا ةقاطو ةفسلفلا ةوقب كلذ ناكأ ؟رانلاو ديدحلا

 ذوفنو مكح ناطلسب قحاملا ناضيفلاو قحاسلا راصتنالا كلذ ناك مأ ؟راعلاو

 ؟رامعتساو

 لب «كلت ةلعب وأ هذه ةوقب ىلوألا اهايجأ يف رشلا ىلع ةسينكلا راصتنا نكي مل الك

 هب اوقرحأف «راهطألا لسرلا سوؤر قوف ءامسلا نم طقس يذلا رانلا ناسل ةوقب
 سوفنلا فل امللط ءادعلل اكوشو الايجأ لوقعلا يف مكحت دق املط لهجلل اذا

 .اروقد داسجألا ف بشن املاط روجفلل اجسوعو انورق

 ةسادقلاب نينمؤمللو ةيصعملا نع نيبئاتلل اذه يرانلا لسرلا ناسل تاب اذكهو

 هطياو ةقرغ اذا ةتاحفلاب ىيصحتلاو ةاضعلل' اناو»ةروطم-ةايحل“اراث»ةيقاقلا

 نيبئاتلا ءالؤحل ًارافاو ًالوادجو ًاعيباني ملاعلا ىلع ضيفت ةوقلا هذه لازت الو لب

 انافوطف حيسملا ليحنإ نوعيطي ال نيذلا كئلوأل اماو .ةايحو اعبشو ءاور نينمؤملا
 ديعلا نم ميظعلا ريخألا مويلا يف فقو دق حيسملاو ال .فيك .اكالهو اقانتخاو

 باتكلا -لاق امك يب نمآ نم .برشيو ىلإ لبقيلف دحأ شطع نإ" ًالئاق ىدانو

 نيعمزم هب نونمؤملا ناك يذلا حورلا نع اذه لاق .يح ءام رامتا هنطب نم يرحب
 دجم دق نكي مل حيسملا نأل .دعب يطعأ دق نكي مل _سدقلا حورلا نأل هولبقي نأ

 .(؟ 07-8 :ا/وي) دعب

56 



 ةيدسجلا اًهاوهش تيمت نأ نيسيدقلا ةسينك تعاطتسا هذه سدقلا حورلا ةوَقب معن

 ةيدسجلا اقاباذع لمتحن و ةيداملا اهحلاصم نع ىلختتو ةيملاعلا اقايرغم ىدحتتو

 كلتو اهعقاو اذه ةسينكف .اقراشب ليخإ ملاعلا ىلع ناطلسبو ضرفت يلاتلابو

 اهلابج ؛نانبل نم لويسو ةيح هايم رئبو تانج عوبني قحب نوكت ال فيك ءاموق

 اهزرأو نويتوهال اهورسو نوراتخم نونمؤم اهراجشاو نوسيدق اهتاعفترمو لسر

 ؟نوضئافو نويل داعرو نوملعم ءايبناو اس رف اهويس اماو .نوقطني هللا حوربو
1-8 
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 هايملا تردحلا حيسملا عاوسي ةايحلا رك ثيح ةنيدملا هله نمو .لبج قوف ةعوضوم

 .ايلاوتم ارادحلا ةقيلخلا لك ىلإو ةيدوهيلاو ةرماسلاو ميلش روأ ىلإ نانبل 5 55

 ىوتراف حيسملا عوسي تانجلا عوبني كنم رجفنا ثيح ميلشروا اي كلذك سيلا
١ 

 لويس دوريش و لوقيدص كويس ومانو نويسيرف ةنهك هب قئتخاو دوراتخم لسر هنم

 اهتيا كلذك سيلا ؟نوتمزتم نويموق ادوهي لب نومك اح نوينسظ البو د ويسايس

 ارمغ سييليف ةزاركب ميظعلا حرفلاو سدقلا حورلا هايم اقرمغ دق ىلا ةرماسلا

 يعد ثيحو قرشلا سورع ؛ةيكاطنا ةئيدم اي كلذك لا /عا) اكرابم
 اما <

 سقرم ةييدم .ةيردنكسالا ةنيذم از قللذك ريبلا ؟نييسع الزأ اهبل كيفالنلا
 س١

 كايدو عيمج اي كلذك سيلا ؟داهشتسالا ةنيدم ةيمور اي كلذك سيلا ؟دسآالاو

 ؟ءامسلا 2 نادين لبج نم صاالخلاو ةمعنلا لويس تررج امثيحو ماعلا

 ني 9 1 ر را ةيحلا عيبانيلا كي نيا درع نم مأ ءامسلا نمأ ؟زيزعلا ئراقلا اهيأ ةيحلا عيبانيلا كيتاه انتءاج نيأ نم نكلو

 ما ناسنإلا ب نم مأ ؟قامعألا نم مأ يلاعألا نمأ ؟لفسا نم مأ قوف نمأ ؟ضرألا
 ! هللا ب نم م0 0

 "هد



 قوف نمو اباكسنا سدقلا حورلا راطمأ انيلع تبكسنا ثيح ءامسلا نم انتءاج دقل

 2 نكلو .الوزن ةايحلا تاك رب انيلإ تلزن يلاعألا نمو الوطه ثيغلا انيلع لطه

2 

 نم الويسو ةيح ءام رئب حيسملا ربق ف انل تراص هذه تاكربلاو ثويغلاو راطمألا

 نم لك" بوقعي رئب دنع ةيرماسلا ةأرملل لوقي عوسي برلاو ال فيك .نانبل

 نلف انأ هيطعأ يذلا ءاملا نم برشي نم نكلو ًاضيأ شطعي ءاملا اذه نم برشي

 وي) "ةيدبأ ةايح ىلإ عبني ءام عوبني هيف ريصي هيطعأ يذلا ءاملا لب .دبألا ىلإ شطعي
1 

 هشرع نيبو ضرألا ىلع هربق نيب لصو ةقلح اذه حيسملا توم راص دقو ال فيك

 يئادف ربق نم لهو ؟ضرألا يف ربق نود نم ءامسلا يف شرع نم لهو ؟ءامسلا يف

 شرع لزألا ذنم حيسملا شرع نكي ملأ ؟ءامسلا يف يبح شرع نود نم ضرألا يف

 هتيلزأو هتعيبطو هرهوج يف ةبحم اذكه حيسملا شرع ناك نإف ؟(5١: ةوي١) ةبحم

 شرع نوكي فيك لب ؟(8: 7ق) بيلصلاب توملاو ءادفلا حور كلذب لمحي الفأ

 ةايحلا عيباني عبنت اذكه اذإ ؟اقح ربقلاو توملاب هتني ملام ةلماك ةقلطم ةبحم شرع هللا

 .ايلزأ الاصتا يلا شرعب لصتي يئادف رئبو ربق نم تانجلاو

 شرع امنأل ءامسلاب فلحت ال" برلا لوقك هللا شرع يه ءامسلا تناك نإ نآلاو
 اذهاؤ:حيسلملابربق؛ كوكي -الفأ. .ادسجتم ربقلا يف عحطضا دق برلا ناك ناو "هللا

 تاكا هنأل ؟هتوهال ءلمت حيسملا دجوي ثيح يه ءامسلا املاط ايتاذ ار عقاولا

 يه ةرورضلاب ءامسلا نوكتف «هئادفو هبح يف حيسملا دحوي ال ثيح يه منهج

 ءامسلا ن_هشرعدو ضرألا ىلع حيسملا ربق تابو هئادفو هبحب حيسملا دجوي ثيح

 ضرألا ىلع يئادف ربق ال ثيح هنأل .دوجولل قالطنا ةدعاقو ةايحلل ايواممس ازك رم



 يقيقح هلا ال ءامسلا يف يبح شرع ال ثيحو .كلذك ءامسلا ٍث يبج شرع ال

 .ضرألاو ءامشلا 8 حارف لب موعزمو موهوم روتاكيدو لوهجب هلإ لب ءاضيا

 نيفرهلملا ةيربلا شاطع عيمجح اي ءامسلاو ضرآلا يف هتانج عيبانيو حيسملا هايم ىلإف

 ىامسلاو ضرألا ناكس عيمج اي شرعلاب طبترملاو عفترملا قيمعلا ربقلا كايذ ىلاو

 اح "007 - | : | 5 3 5 :
 ميم اي ةنس ارك و دربف 5 هتايحو حيسملا بح عيباني ف اب تاومالاو ميسا ءايحالا

١-2 

 ؟نانبل ل هيس .ممو ةيحلل هايملا رئب نمو ادهن ترامللا ع يني يع نآلا :ركخ نإ 5 و
 32 اي بم 0 - ب ' ا١ِب هك ام اب - ام

 كابل ':ه م هيلا . ىلا «نأ ؟هسدق - وه ب دايم» هليخلا 0 نسما 5 ولسي م لالا .ىل :يأو
 * ١م | ”ى» هل با ١٠ ىدد - ل س0 8 ني ١ ب 3 ان“ ل

 ؟هنانبل لويسو هتانج ع وبنيو هنامر سارغا نم مويلا نحن نيا لب ةشعنملا هييتوهال
 1 اح ل ارم «ل/ ر ان و ١ ب - ١ أي م ' --

 ةبيرغلا ةيملاعلا رافألا ىلع كانه انسلج دقو ىبسلا ثيح لباب يف مويلا نحن له ىرت

 ؟(١ ١١ ١ الزم) انييسيدف ةبسنك 9 انسدلف ةنيدمو اننانبل يىكبنو داوعالا انقلع دقو

 .م ل هيسلا تمدعناو ةيحخا رهبلا دايم اهعم تفحو تاجا ءناتي انيق تفح فيك
- 0 5 7 4- 0 / 0 2-00 

 ناك يحس ةنئايغ. .ةيبملألا ةسينكلا) ةيناز ةبيفآلا ةيرقلا .ترابص ليك اب ؟نانبل

 ؟(١5: ١شأ) نولتاقلاف نآلا امأو (اهدباعم طسوتي حيسملا) اهيف تيبي قحلا

41 

 5 اظملا هعدبب ناطيشلا لب ةكلمملا هتايرغمم ماعلاو هتيمملا هتاوهشب نييقحا هنا اًمح

 | اا ا 3 5 5 ! 3 ا 0 هد... .| 0

 1 م
- 

 ؟(7١: ؟رآ) ءام طبضت ال ةققشم رابا ىلإ انعيبانيو يراحص

 ؟ تا/



 لسر مامأ هكلمل ًاديجمت صالخلاو ءافشلا ةمعنب طرفي وهو ايقزح حور هنا معن
 ةمظعو هرصق داحبأ تافرش قوف ىشمتي وهو رصنذحوبن حور هنا .بيراحنس

 حور هنا لب.هشرع قوف ابيطخ اشإ هيسسفن نم ماق دفو سدوريه حور هنا .هناطلس ور هنا زي.هشرع قوف ابيطخخ الإ هسفن نم ماقأ دق ورا هنأ .هل

 مويلا لوح دق يذلا وهو ةنوتيرلاو ةنيتلاو ةمركلل لتاقلاو عماطلا جس وعلا كلاميبا

 هاا 5 :: 00 م : 1 3 : .- 5

 الو ةشعنملا ةمركلل الو يهشلا ناّمرلل سارغأ الو تانجلل عوبني ناتسبلا يف نآلا

 جسوعو يقودص لوقاعو يسدوريه صيرق لب «ةنيهدلا ةنوتيزلل الو ةولحلا ةنيتلل

 ةمينرت لبالبلل دعي ١ هنال .فاصفصلا ىلع داوعألا تقلع اذكهو ؟يسيرف

 .بيحنو ءاثر ةسينكللو حون ةماميلل لب ليده ةمامحللو

 هللا ةسينك اي تنأ امأو ليمجلا نانبل اي تنأ امأو ةيحورلا ميلشروأ اي تنأ امأو

 قيرطلا يرظناو ةميدقلا ةيهلإلا لبسلا ىلإ يعجرأف «؛ثيملوش اي تنأ اماو ةراتخملا

 ءادهشلا راثآ «منغلا راثآ ىلع يجرحاف قيرطلا يئرعت مل ذإو هيف يكلستل حلاصلا

 .ءابالا ةاعرلا نكاسم دنع كانه ةهئاتلا كءادج يعراو

 ربقلا ثيح بحلا قامعأ يف كانهو شرعلا ثيح ةيلاعلا لابحلا قوف كانه معن

 ةنجلا ف كانه لجا .ءارحصلا 8 ةهئات ةحماج ةفيفحخ ةفان اي يضبرا «تانجلا عيبانيو

 ةرماسلا يف ةسمخلا جاوزألا كافك هنال نيرشعلا نرقلا ءاوح اي يلخدا «تاميكحلا

 .٠ 5 ١ 5 ا 1 1 0

 نيا شرعا وو رى[ #1[ قدر ملا رثبلا ىلع نم ىلإ ىملهو: :ابيدمو اشطعم عام
 5١ ١٠١(. رو + ةايححا ءام ل يطعي يي م ا ربملا يفو | هب اعل مس جاتا كام ناتلغلا ءللا حيسملا ىلإ .ءجطضم ربقلا يفو

 66 ساس : 01 ”. ثم ف
 ١ رب دو نيبرشتو نيفتس لهف

 ام 4



 رطقتف يتنج ىلع يبه بوبجلا حيراي يلاعتو لامشلا حير اي يظقيتسا -5

 سيفنلا هرمث لكأيو هتنج ىلإ يبيبح تأيل امهيايطأ

 .ةرونم سودرف اهسارغا «ضرألا ىلع هللا ةّنح قحاب يه تنيسيدفلا ةيسيئنك

 "5 ١ 5 00 7 : 95 هلآ 1 0 00 1 ع 0

 .وهرس ىلاعألا ىف املامجو هايم تانج اهعوبني ١7(. :ت ش:)ةيكذ نيحاير اهمالتأو

 دل 524

 ٠ - سا 53-5 1 مسلس 6.

 اه راجشاو ةدران ةيفاص ةشيمع اههايم ددهحد ةهنج ىمف . وش

 ا جي ىسسمسمي .ةليلع ةفيصل اهحايرو ةعماس ةيلاع اضابجو ةعناي ءارضخ هرمثم ا 11 ب لل ا ال ةيلاع امم ةعئاب ا نفمغ ة.نح

2 

 راسو ويحل تايم هيام اج را اي اي راي حر اوييح ة.اتخخملا ةعسنك فه ةدينملعا ةشاسنالا خةت تامل ةسشمت ةافذلا ءم 5
2 

 .ايفالث هلم 5 ةسورعو
 و

 7 ؛ ١ ب 5 ا
 ةماقا ءانسحلاا كرس وة 53 -سسملا ماها لى ال وة ا -ايرو

 س١ ١ - ٠ ل

 ١ - ميال
 امشلا حاير نيب ام كانه معن

 ١

 داحماألا م ع مالالا مزق كش قه اهس رع دق كتيادملا 5 تعتن.و قابلا درجش نب امو
 - ل 52 54 . -

2000 5 0000-6 0-00 0 ١ 
 اممحل كلذ و ءاك زو لف انإ١و ةّشسسحاو :انيحش ل ١:هو حا اب ه له

 _  2د 09 : را

2 9 

 ةهنيمأ بحا دهع ىلع تبثت ةبيبحو ازيرب ؛انلاب ىفصم ابهد نوتالا طسو مادا ىلا
 ل تك 7 يي ا 9 و ا أى ء<- 9

 مصار م / -| 8 د عا وأ 0 نا 02
  2بأ عمم اداحماو هةمهمع هبدنا هىسيدفلا سمول مم هك شش كادا وح شسستف

 رو ا و 9 75 الن  ى 5292 و اس

 اير مش كفتءرسسمل ملا ؟ةديدجلا عاوح ْ نايا بك 01 ةعدقلا عءاوح ىلع ف م -لا

 هراح 0 1 «هرأ' : ؛ ظمأ َِه 5 (| ه٠ هم 5 ما مه ىنرا - ا | - ا
0 0 
 ريا خماس ا. . - ل بى 7 أ ١ ىى

 ل

 9 انآ ا أ لكن اما 5 ١ مه 1 يد. 11.6 ف 00 "0 2 - 3
 ثحاطا ىلا كافوضصلا ساير يه تسلا ؟ةيواشاو توما قامعا 86 اهقرغتل لابشلا

 ؟848



 عوسي ةسينكو حون ةنيفس اهتبضغ نم وجنت دهجلاب لازت الو هلك رحافلا ماعلاب

 ةيربط ةريحب يف ةسينكلا محا ىلا فوخلاو قلقلاو كشلا حاير يه تسيلأ ؟حيسملا

 تسيلأ وأ ؟(41١: 77عأ) ىرخأ ةرات نوديلك و رواك كيتايردالا رحب يفو ةرات

 ناك نم طقسُتل ةسّدقملا سئانكلاو ةيهلإلا تويبلا مدصت ىلا هذه ةيلامشلا حايرلا

 ا جاتو يقع طروتس لمرلا ىلخع ًاسساؤت اهنم

 ىلع ًالتقو اديدهق اهثفني ىلا ناطيشلا تاحخفن الإ يه نإ هذه لامشلا حاير اذإ

 ىلإ راشأ دق سلوب لوسرلاو ال فيك :١(. 4عأ) هتدعاقو قحلا دوماع هللا تيب

 مأ ةدشا .حيسملا ةبحم نع انلصفيس نم" هلوقب ادب ةعونتملا ةيلامشلا حايرلا هذه

 حايرلا امإ معن ؟(95: مور) "فيس مأ رطخ مأ يرع مأ عوج مأ داهطضا مأ قيض

 ظيكلا حاير اهفإ*.6851يئا) ادسجو ًالآيَعَو ًالاومأو اتويب بويأب تفصع ىلا

 تحاه لا حايرلا اهنإ .ًامجر همتحرو ةراجحلا تعلتقاف سونافيطسا تمجاه ىلا

 حاير 'امنإ ”.اقحس عابسلا نانسأب ماظعلا هنم تقحسو يارونلا سويطانغا ىلع

 راجشألا اهيف رسكتل لازت الو بيبحلا تانج ىلع تبه لاو ةيناطيشلا لامشلا

 تويب قامعألا ىلإ طقستلو لب كالفألاو نفسلا اهيف قرغتو سارغالا اهنم علتقتو

 نمو نيفذاج ةنيفسلا يف نمو نيسورغم هللا تانج يف نم ةؤدهتسم سادقألا عم هللا

 نينلدح ةليحما ةزاثيلو نيدناع' هلادق. سداقم قو. .نيينبم .ةراكتح هللا كوين

 هاوفأ اودس ديعاوم اولان ارب اوعنص كلامم اورهق نامبإلاب نيذلا كئلوأ" .نيزراكو
 برحلا يف ءادشأ اوراص فعض يف اووقت فيسلا دح نم اوحب رانلا ةوق اوافطا دوسا

 0012-3 ١بع)'"ءابرغ شويحج اومزه
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 ل

 ايم رأ يببلل برلا راشا ةملاظلا نيطايشلا حاورأو ةيتاعلا ةيلامشلا حايرلا هذه ىلاف 1 ١ |١ كأ كا ََظ . 7 1 6 - ْ : ١

 لاقف لامشلا ةهج نم اههجوأ هحوفنم اردق ءار نإ تبحأف "غار تنأ اذام" لوقلاب
 - حب

| 

 :١17614(: ١رأ) "ضرألا ناكس لك ىلع رشلا حتفني لامشلا نم نال برلا ىل

 كعضوم نم يأت" هلوقب لايقزح يبنلل برلا راغأ هذه ةيلامشلا حايرلا تاذ ىلإو

5 ٠ - 4 1 
ْ : ٍ 1 ْ 9 

 ٠ . 1 . 8 ءا ها 0 ا 5 "0 ٠ 5 | ٠ |
 لوسرلا ردح هدسافلا ةقئاخلا حايرلا هده نم لب :١5١(. "ملزح) ري شيجو

 نيب رطضم لافطأ لعب اميف نوكن د 2 هلوقب تايجلا سا رعا نينم ملا سلوب

 :١5(. ؛فا) لالضلا ةديكم ىلإ ركمتو سانلا ةليحب ميلعت حير لكب نيلومحمو

 املك ابايطأ اقانج رطقت هذه نيسيدقلا ةسينك نأ اقح شهدملا نم سيلفأ نآلاو

 ع ع

 نم يه هذه :ةينينكلا .كيشيلا وا ؟ةنونحم ةبوضغ اذكه لامشلا حاير اهيلع تبه

١ 

 مال سلاو بحجلا بتايبطا «بتايطألاا لطقي ل ب ال يذلاو هرلق نمو 5985 رهوج
 ر : * 0 172 ر - 9

 3 ل أبا رح و اريماسم نيرئاصلاو ةهراجح نوفدقي نيدلاو هيبلاص هاك نارفغلاو

 ام تانجلا ىلع لامشلا حاير اي يبه كلذل ؟الاهج و .ءايبعا .ناطيشلا دينو اليلاكا

 ,اهزألا يت رفد .تاّنج األ «بايطأ ىئوس رطقت ال تاّنحلاو ىبق نأ .كل ءاش

 طع الإ حوفت ال هيلا كل ءاشام ةنشنلا ةلعباضاب
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 ٍِ اح اب 3 رم رو : يسوق لامشلا سير اي لل: :ناهر هنثل .ءايدع انارشو اولح اريصع الإ بكسي

2 2 <َ 

 رصعي ال نوتيرلاف ارصع بدنعلا يرصعاو اقحس نيتلا ىقحساو اسود نوتيزلا

 ةطقاس ةكئالم كحاوراو ةيلاع لابج كنطوم ل أامشلا حاير اي لجأ م

 لس



 كميلاعتو ةكلهم اعدب كحاير تءاج كلذل «ةريبك ةفسالفلل لوقع كتارقمو

 .ةقناخ نييارشلا يف امومس كتاخفنو ةلضم

 ءانبأ نيرخآلا متنأو ريتلوف اي كلذك سيلأ ؟سوينودقم ايو سويرآ اي كلذك سيلأ
 نإ ءكعباصأ تالاو كؤانبا ملعيلو لامشلا حاير اي يملعا نحل ؟ةيلامشلا حايرلا

 رلا ةنيفس طسو قو ارهاق ايوامس احون نافوطلا هايم قوفو كلفلا طسو يف

 يف نإو ايرهد ايلزأ ايح ارجح تيبلا ساسأ يف نإو اتكسم جاومأللو اثدهم احيسم

 هئاضق موي فو كسافنأ عطقيل حايرلا طسو يف ايشام ادسجتم اهلإ تالا طسو

 تنا لب لامشلا حاير اي ةديحولا تنأ تسيلو .لاصوألا عم باقرلا كيف حبذي

 .بايطألا رطقت لازت ال ةنججلاو هللا ةنج ىلع ىبه بونجلا حاير اي ىرحخألا

 يه تسيلأ ؟زيزعلا ئراقلا اهيأ ىرخألا ةيبونجلا حايرلا نوكت نأ ىسع امف نآلاو
 حاير يه تسيلأ ؟ةيجراخلا ملاعلا حاير كلت تناك امك ةيلحادلا دسجلا حاير

 ةريرشلا راكفألا جرخت بلقلا رداصم نم هنأل" ؟ةيلقع حاير كلت تناك امك ةيبلق

 حايرلا تارايت يه هذه :١5(. ١دتم) 00 روز ةداهش ةقرس قسف ىنز لتق

 نيسيدقلل ىلا :ةسينكلا تتاب اذكهو .ناسنإلا سّحنتو سفنلا براحت لا ةيبونجلا

 عقاولا اذهو اذإ ةسيئنكلا جاتحت ال فيكف .ةيبونجو ةيلامش نينثا نيحير نيب ةروصحم

 قوف نم اهيلع به ةسدقم ةفصاع حايرو ةيوامس ةوق ىلإ قناخلا قيضلاو جرحا

 حايرلاو ةيلامشلا ةيملاعلا حايرلا نم اهلشتنتو قيضلا طمو نم ايمان امكل

 حاير قشتل سدقلا حورلا ةوقو راهنلا حير ىلإ تاّنحلا جاتحت الفأ ؟ةيدسملا ةيبونجلا

 كيتاه ىلإ هذه انمايأ ف اميس الو ةسينكلا جاتحت الفأ ؟اهونجو الامه ةيتاعلا ىلايللا

 اياطخلا لابج ىلع بهتل ؟ةّيلعلا يف ًاموي لسرلا ىلع تبه لاو ةيولعلا حايرلا



 ةقسابلا راجشألا ىلعو اهققشتل ةدلصلا رورشلا روحص ىلعو اهعزعزتل ةبلصلا
 ىلعو اهرحدتل ةيملاعلا ةيلامشلا حايرلا ىلع بهتلو اهرسكتل ةلطابلا راكفألاو

 يفتخي ثيح لمركلا لبج يف تلعف امك .اهتيمثو اهعمقتل ةيدسجلا ةيبونحلا حايرلا

 ةجاحب مويلا ةسينكلا تسيلأ لب .يتاعلا ليئارسإ كلم بدخآ هجو نع ايليا يبا

 انتنيدم ىلع بهتل هتسادق تاقاطو هتبحم تارايتو بولصملا حيسملا حاير ىلإ ةحلم

 بولقلا قّشتو و انتحن نم ضرألا لزلزتف 57 ان ةبلاصلا ةسرطغتملا

 لب ءانيبم ًاحتف انسوفن قامعأ يف ةئيطخلاو توملا روبق حتفتو اققشت انيف ةيرخصلا
 ؟7تم) ايدبأ احيوطت اهونجو اهلا ءاهلخادو اهجراخن ناطيشلا تاوقب حوطت

 ١هت_8*ه(؟

 قشتو ةللظلا ةيدوهيلا حايرلا ىدحتت نأ ىلوألا ةسينكلا تردق فيك لوقن نآلاو

0 
 ل

 ةيوامسلا حايرلا ةوقب سيلأ ؟ةينامور مأ تناك ةيسراف («ةيتاعلا ةينثولا حايرلا
 _ لو -_ با - تب | - م 0 تل اخ

 لسرلا ف ءامسلا نم حيسملا وسي دما بر اهخفن دف ىلا مدقلا ح ورلا تارايتو ا 00 1 7: : م * 21 - 7 25
 سا١

 ايرلا قشتل ةوقلا كلت مويلا يه نياف ؟ةيتوهال د حو ةيحور ةقاطو ةيئادف ةوق
١ 

 ّ ل٠ د : ل 3 ا 35م

 اهيف دعي مل هنأل «تيبلا ًالمتل ةفصاع احير ءامسلا نم ةسينكلا ف مويلا دعي مل اًمح

 2-00 9 390 ب و ٍِ _١ 5 >5 كاع

32 

 ةسيئنكل مدلل ! مويلا لدا ادامف .رخا انيح هحايرو ماعلا خور خم ايشامنو انيح و .< 1 5 - 0 0 : 5 0 1 00 ١ ١

 : ضو قرع كيب ةيملاعلا ه ةيديسعا تارايتلاو كنب ةيوامسلا هتاراينو حيسملا بيسليص
 ال 54 -_ - ب 5 ا م

 هل تر ر - 2 2 ر لور ور ا( 0

 نيسكاعتملا نيحورلا نضتحتو نيدضلا نيميرلا نيب اذكه قفوت نأ ةسينكلا عيطتست

517 



 اهفعض ةلع وه ةيصلخلا يف اذه ةيصخشلا جاودزا سيلفا ؟نيضقانتم نيليحبنإب رشبتو

 ِء 5 0 عل .غ : 0 1 : |
 ياو .منالاو ربلل ةطلح يا هنال بونجلاو ناهشلا تارايت ماما اهراحدناو اهملفو

 ءاأ ١ 5 ةأ م7 0 ً : . 2 03
 عم نمؤملل بيصن يأو .لاعيلب عم حيسملل قافتا ياو .ةملظلا عم رونلل ةكارش

 ؟(114١-5:.وك؟) "ناثوألا عم هللا لكيهل ةقفاوم ةيأو .نمؤملا ريغ

 6 > '/ 0 ا . 1 .ثا ١ ا 1 1 5 أ 5 || 1

 لجال ابولصم حيسمل اه رابخ ل امإف «نيشأ نم اذحاو اهن رات لل ةسيئكل ىلعف

 ةيدسجلا حايرل اه راتخم نا امإو اهريربت لجال تاومال ريب نم اماقمو اهاياطح : عايل ءت نأ امإ ”. األ ثارومآلا نيب ره اماتمو اهاياطخ

 0 ص 1 / . طب كا ا( « | |
 عمجتل .ع داخنو حيسملا وسي ليحإ ىلع اذكه مواسن نا وا ةيملاعلا حايرلاو

 ءاذكه ىصه ةسيئكلا نوكلو .اقالطإ هتيعفاو نكمبي ال اذهو قيده نيدضلا نيح ورلا

 :١5-١5(. “ؤر)همف نم اهأيقتي نأ حيسملا ذاك" «ةزرئاف لب ةراح الو.ةدراب. .تشيل

 ةيرشب ةئيه يهو رايتلا ةسكاعمب بلاطُت نأ امل فيك مويلا ةسينكلا لوقت 7 دق نكلو

 ةيلامشلا حايرلا طسو يفو ملاعلاو دسحلا يف شيعتو مدو محل نم نوكتت ةفيعض

 حيسملاك ةيوق نوكت نأ يرشبلا يعيبطلا عقاولا اذهو اهنم رظتني لهف ؟ةيبونجلاو

 همس يس يي تر نارا صلع ل

 اليتم حيسملاب لثمتت .نأو عوسي حيسملاك قالطإلا هجو ىلعو نوكت نأ ضورفملا

 رايتلا سكاعت نأ يلاتلاب اهيلعو "حيسملاب لثمتم ًاضيأ انأ ينأل يب نيلثمتم اونوك"

 مأ داهطضا مأ قيض مأ ةدشا حيسملا ةبحم نع انلصفيس نم "لوقي وهو سلوب ريظن

 ةايح الو توم ال هنا نقيتم ينإف" .("5: مور) "رطح مأ فيس مأ يرع مأ عوج
 قمع الو ولع الو ةلبقتسم الو ةرضاح رومأ الو تاوق الو ءاسؤر الو ةكئالم الو

 : مور) "انبر.عوسي حيسملا يف ىلا هللا ةبحم نع انلصفت نأ ردقت ىرخأ ةقيلخ الو

 يعل ١

 ل



 يهف ءاهحايرو اهملاعو اهدسحج عقاو يفو ةئطاخ ةفيعض اهتاذ ف ةسينكلا معن ٠ 5 - ٠ 2 ٠  5 5ه أ . 5 ١ ٠

  5 7را 1 5 0-5 1 500 هم 0
 ةيلدح اك اهنكلو .هئيدر حاورا هعبس و ةفصاع تا رايت ةعبسب هرب وحشم ةيلدحماك

 بيلصلا ىلإ هعبتتو .ملعتلل عوسي مادقأ تحت اليوط سلحت نأ اهيلع كلذك

 :ايحتل ةيدوفيلا .عيارايتلا رسكاعت ريقلا لإ ركبتو .ريطتتل ةييظتللا تازابت_ سكاعتاو -أ َِج : -ر 7 7 م 7 ءاس-»-ا ةعامزل - _ّ 5

 ةلطنت ٠» . سدقتتل ةبملاعلا حايرلا مسكاعتو هئلمي رسدقملا ح ورلا ةيمح ةيلغلا دعصتو
 ل 3 - ا أ 34 3-3 - ١

 لاا و ل 0 لا 50
 بولصملا حيسملاب د رشسشبم ىو ضراألا حير نك اغن ةافنشلا معيرب هعردم ةيلعلا 0

 8-00 ال ثيحو ةيئات هاد 5 .تيحيف كلذدل :دحمتعل تاومألا نيب :م ماق دقو

2 

 ام هنال ا ّط بقتل صاخاخ الو كاصا ةاسحلل احلا ايا ءامكاذ 8 هبلصتو رايتلا مطاقت
 7 22 5 - بي 6ع - . - 53

 اب ةصم انكم ةجيسملا ترا لق :نه ىجا ' مة ؟ءادفلاو 5 ةيليش ' م ةراغلا
 534 اك ١ انت اي ل 5 ا 3

 نم نكل ءاشاح ؟ةئيطخلل انيد هسفن نع عفدي نمكو هتاذ لجا نمأ ؟ةبشح قوف
 -- أل ا ١ ١م ام 0-8 1١

 ها ةويطخلل نيد: :انع :ءفديل اهم تح اذكشه دبسملا تاه. دق ةاطقشلا .:ف.اناحأ
 ات 3 -_- _

 نيسك اعم اهونجو املارش ناطيشلا حايرلو كلتمم هحور تاقاطبو 'مدياعم
١ 0 ١ 

2 

 اًمح ةيسيرف لب «اليثمت ةسدقملا ةيلوسرلا حيسملا ةسينك لثمن ال نحنف .نيعطاقمو
 اس هب ١ -و اي أ 353

* ! 

42 

 م 1|[ 1 ا ا ٠ 2 ا 9 0 : : مم 00
 يدلاو .ءامسلا نم لزن يذلا نع نيدترملا نحن وجنس فيكو .نيئلتمم نك انيقي

 ١ ؟كع) .كلالك ءاميسلاو ضرالا لولدي :نأ عمهرملاو دعيج . رشرالا > رعز ةتوض
 76 أ 5 لى ل 32 1 هع اخ

 ؟”55_ "د

 رم رايت نكلو حايرلا عم براضتتو رايتلا سكاعت لازتال نيسيدقلا ةسينك لجأ
 ةاانع هلا ٠ هنا اق إ 5 ا

 ةهراهع ئز يه لاو هتارايتو كيرلا حاير عم براضتتو سك اعت اهكإ 1 حايرو

 دسح ةعدب قاقش بركن طخس ةريغ ماصخ ةوادع رحس ناثوأ ةدابع ةراعد ةساحن

 سكاعت ىرخألا يه مويلا ةسينك نأ امك :١3-١5١(. هالغ) "رطب ركس لتق

 "ا



 يه ىلاو سدقلا حورلا حايرو ءامسلا رايت عم نكلو حابرلا عم براضتتو رايتلا

 .(١377؟: هالغ) "ففعت ةعادو ناميإ الص فطل ةانأ لوط مالس - رف ةبحم"
6 _ 3 1 

 فقىق وم هأ ديهالاب رادسي ددَمْلا ةسشيرك م فق وهم ؟حيحصل ١ ىهإلا فق وملا وه فن*ق وم ىأف
 54 ١ | 4 ط١ أ 54 - 54 5

 هةويز ا 1غ ءع عولا 116 م 6 تميل أ ةينك
 نقع سما 3 نك ١ 3 رخل اه ١ 2 2 .( رح نيب دسجج ا

 لاعلاو هلامعأب دسجلا ريغت له ؟رايتلا هب رياستل اهليحنإ هاحبلا ريغت نأ مويلا ةسينكلل

 ءاهليخنإ فرطو فارطألا هده نيب احلص ةسينكلا دّعتل هن دابمع, ناطيشلاو هتايرغمع

 ةجحب ملاعلا ىوتسم ىلإ حيسملا ليحبإ ليزنتل مويلا ةوعدلا تسيلفأ ؟حيسملا ليخبإ

 ءضو فدهتست ةيناطيش ةليح يه ملعلاو ةفرعملا ةدايزو تاقوألاو نامزلا :تارييغت
 ش

 0) حورلاو ال فيك ؟هعالتبا لحأل ةيبونجلا حايرلاو ةيلامشلا حايرلا نيب ام 3
 ليج ,كاعداتع اوكظلا هتامعاتلاب اثوملك ' الئاق قظني غريلا ةيسيكلا .ف د 0-7
9 

 نإ ١15 از "قيس ؛كَقلا سودق انمامأ ن . ها ولاعأ و ليبسلا ن : اوليه قف ع
 أس

 ؟ةئيطخلاب ادذدللو يي وامسلا رايتلا عم اوبراضتو ٠ يملاعلا راينلا عم عم او ريس رخآ رابعدب و

 يرحب ىلا تانحلا كيتاه ىلإو ةمزقلا ةسينكلا اهتيا ةقالمعلا ةسينكلا كيتاه ىلإف

 5 كلانا هللا ةتقبس نب | هلم انلا <ئراتكصلا ةرسئانك "اين راتألا هنت نم

 نارينلاو ةيلاعلا 0 كيش ”كاه ل[ لعا ”تايقيفلاو تايلذحا“ انهتيا اهدا

 - 1[ 7 *0 "اد 5-0-5 1 0 ضصاه ا هه َ ت00 تع نخر 7

 ةيراه رثب ناخدب تقنتحا لب «بونجلا 0009 تقرتحاو لامشلا حايرب ترك
 ةروصمْلا) ةيلاعلا ةيلعلا- كليتاه "ىلإ معن .نوتألاك ناطيشلا قامعأ نم دعاصلا

 حاير قنفتو لامشلا حاير ئفطت اهحيسم مف ةخفنب يلاو ةبّوطملا ءارذعلاو ةدّجمملا
 6ع

 اهيأ متن تأ امأو .نيطايشلا حاورأ ءرشلا تاخفن ىلع ركب , يف امك و قلغتو بونجلا
 ب

 ركمب «سانلا ةليحب ميلعت حير لكب نيلومحمو نيب رطضم الافطأ اونوكت الف" ءابحألا هل يل
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 سأرلا وه يذلا كاذ ىلإ ئىش لك يف ومدن ةبحملا يف نيقداص لب .لالظلا ةديكم ىلإ

 هتنجج ىلإ سدقلا >ورلاب حيسملا تأيس طقف ذئئيحف :١4_١50(. 4فا) ”حيسملا
 0 _ 5 بس ١

 .سيفنلا اهرمث نم لكأيو

 ؟رسيفللا هر اهتم لك ايل بيبحلا حيسملا اهلخدي ىلا تانجلا يه امف نآلا اماو

 رئامضو نييتوهاللا لوقعو نيصلخملا سوفنو نيسيدنلا بولق يه تسيلأ

 نابهرلا عماوصو ةعفترملا لسرلا يلالع يف يه تسيلأ ؟نبدموملا ناهذأو نيراتحملا
 ةبهتلملا ظاعولا ربانمو ةخراصلا ءادهشلا بيدارسو ةرهاطلا نيسيدقلا ع داخمو ةيقنلا

 يه بيبحلا تانج تسيلأ ؟ةّضيبملا نيداصحلا لوقحو ةرجفتملا باتكلا بتاكمو

 ىضرملا تايفشتسمو نينوجسملا تانازنزو ءاسؤبلا زيلاهدو ءارقفلا خاوكأ

 ةبيرغلا تاتحلا كيتاه نم معن ؟ىتوملاو ىلتقلا رباقم لب ىحرجلا تاحصمو

 ةعضاوتم احاورأو ةرهاط ةرسكنم ابولق سيفنلا رملا حيسملا بيبحلا عمجي ةبيجعلاو

 :١( ١”ور) ةسدقم ةيح اداسنعأو هرين ةيلقع حئابذو :١( 155شا) ةعداو

 عيزوتلا يف تاريخو :١5( ١١بع) ةدعاص هدحب حيباستو ةدهاش ةمحساب تافارتعاو

  - 5ب ْ َّ - 15" ١١ 1

 لغ) هتسينك ف هحور رمث وه تاّتحلا نم هعمجي يذلاو اذه سيفنلا حيسملا رم اقح

 رمث لب دسافلا قيتعلا ناسنإلا رمث ًاقالطإ سيل اذه حلاصلا رمثلا نأل .(58: ه

 يلو 4-81 كاز ويطل ةسادقو هللا رب بس .قاسنالا ىف: .قولحعملا .نيدنلا كاسنآلا

 تايدعت نم هيلع نحن ام ىلإ مويلا هبتنن نأ انيلع كلذل ؟.ذإ قاذلا راختفالا نيأف

 يلا تانجلا .وه هحور رامث رامثلاو وه هتانج تانجلا املاط هقوقح 8 حيسملا ىلع

 عمجيل ةعبسلا ايسأ سئانك نيب ىشمتي نمك بيبحلا حيسملا اهيف ىشمتي لازي ال



 اهنم لصأتسيو لاغدألا اهنع علتقيل ثالثو ئثم اهئرحي هلبحنإ يف معن .سيفنلا هرمث
 .ةيدبألا ةايحلا روزبو توكلملا حمقب اهوقح عرزي هليحنإ فو .ناؤزلاو كاوشألا

 تاّنج يه ةفراو تاّنجو ناّمر سارغأ لب .لبنسلاب نآلم احمق مث البنس مث ابشع

 ؟بلقلاو بيطلا ةروراق هترضح يف نيرسكت تنأو ةيلدحما ةأرملا اهتيا كلذك سيلأ

 ؟نيكاسملل كلاومأ فصن هترضح يف عزوت تنأو اكز راشعلا اهيأ كلذك سيلأ

 ملاعلاو تاينتقملاو لاومألا نوعيبت ةبحمب. متناو انيداف لسر عيمج اي كلذك سيلأ

 هرامثو سدقلا حورلا نم لب «رامثلا هذه نمو تاّنجلا هذه نم نآلا نحن نيأ نكلو
 قيتترملا وأ ؟داكت وأ ارسكت ةيلامشلا حايرلاب ةقسابلا انراجشأ رّسكتت ملأ ؟ةيهشلا

 كروس رك نإ ؟ةلويذ ةيبوتللا حايرلاب اهايشب مم انناهر ةتاسرعو انلاعطأ وءانراعيأ

 نقده شولا ليلاتعأ نمو اسرغ ؛ةيلاعلا .بيلصلا ةمكأ يوفر هتسينك :حيسملا -.سرغ دق

 ندعو لالا .هللخ ءادفوب ةيدومعم ةرضعمو هطسوت نق ايلاغ ارنو ةثراحبخ ىقث

 ءيدر مرك ىلع برلا مكحي نأ ىسع امو.؟ايدر ابنع عنصف ابنع مركلا نم ماركلا

 ال ابارخ هلعجيو سودلل ريصيف هناردج مدهيو يعرلل ريصيف هجايس ع زتني هنا ؟اذهك

 : هشا) ارطم هيلع رطمبال نأ ميغلا يصويو كسحو كوش علطيف بقني الو بضقي
 ١-35(.

 نيسيدقلا تاّنج ىلاو ةرّحصتملا ةسينكلا اهتيأ ةنيمألا ةديحملا لسرلا مورك ىلإف

 اهبرأ موينيفتلا :رمقلار فيفا تينا تاج حلا ؤ+ةلحاقلا . ةفشادلا ةسينكلا اهتيأ" ةرمنملا

 ال



 حايرلا تانب عيمجاي ةيلاعلا ةيوامسلا حايرلا كيتاه ىلإ لب «ةميقعلا ةرعولا راجشالا

 هرمث لكأي نكنمو بيبحلل تانج قحلاب ٌننوكتل ةيبونجلا حايرلا تاهمأو ةيلامشلا

 «سيفنلا
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 حيرل كباب يحتفتو لامشلا حيرل كتذفان يحتفت نأ راذحف يسفن اي كلامو

 حورو ءامسلا نم حير كيف بهتل «قوف ىلإ كتنيفس يف ةفاطلا يحتفا لب ,بونجلا

 رمثتو كتايح راجشأ ايحتو كسارغأ ومنتو كتاّنج كاذا بصختف ءالعلا نم ةايحو

 دنع ةسورغم ةرجش قحبو كاذإ ينوكتو لب ؛كبلق تاراصعو كراكفأ بيبحلل

 .(”: ١زم) لبذي ال اهقروو هناوأ ف اهرمث ىطعتو هايملا يراحب

 عم يدهش تلكأ .ييط عم يرَّم تفطق .سورعلا يتخأ اي يتنج تلخد دق ١-

 اهّيأ اوركساو اوبرشا .باحصألا اهّيأ اولك .ينبل عم يرمح تبرش.يلسع
 ءابحألا

 راص موي كلذو .ًالوخخد نامزلا ءلم يف ةيرشبلا هتّنج ىلإ حيسملا لخد دق لجا

 ادعام ةيرشبلا ةعيبطلاو مدلاو محللا يف هللا كرتشا موي
ً | 

 وب مانيب زعو اديس ةملكلا

 اضئاف هئادف دسحبو هدسحب ءادفب هتنج ىلإ حيسملا لحد دق اذكهو .اكارتشا ةئيطخلا

 بحا دق هنال كلذو اراها ربلا نمو انايطيف .ببحع ١ نم نيسمخلا وب هنحاو را نيم اهيلع

 .ايدبا ءادف اهيدتفيل ءاج كلذل .ةيلزا ةبحم هذه هتيرشب

 ةنح بفيبحكلا حيسملل قحمو هذه ةسدقملا ةسيدكلا». هذه. ةءايدحلا ةيرشبلا .تتاب اذإ
 , ١

 رونلا ثيح راهنلا حير عم اهيف ىشمتي مث نم حارف .اسودرف دسجتملا هلإللو
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 ؟اقلحخ هلاثمو هتروص ىلع ةقولخم هده ةليصألا ةيناسنإلاو ال فيك .ايشمت ةايحاو

 كلذو ؟نيتخفنب لب «ةدحاو ةخفنب سيلو ؟نيترم لب بسحف ةرم ال «ىثنأو اركذ

 .سدقلا حورلا ديد و يناثلا داليملا لسغب

 ةرجش لك حيسملا تينأ هيله .ةيسيكلا سودرفلاو هذه ةيرشبلا ةئحلا تاذب معن

 ةفرعم ةرجشو اهطسو ف ةايحلا ةرجشو نويعلل ةّيهشو لكأألل ةديجو رظنلل ةّيهش

 ةعبرأ ىلإ اهيف مسقني وهو ةّنحلا يقسيل ندع نم جرخي رهف كو .كلذك رشلاو ريخلا

 بهذو بهذلا ثيح ةليوحلا ضرا عيمجب طيحما وهو نوشيف دحاولا مسا .سوؤر

 نوحيج يناثلا رهنلا مساو .رولبلا يأ عزجلا رجحو لقملا كانهو ديج ضرألا كلت

 يراجلا وهو ةلجد وهو لقادح ثلاثلا رهنلا مساو .شوك ضرا عيمجب طيحما وهو

 9-١5(. :؟كت) تارفلا عبارلا رهنلاو .روشا قرش

 يلا ةيسنكلا معنلاو ةيوامسلا تاكربلا يه .هذه ةّيهشلا راجشألا تسيلفأ نآلاو

 عوسي انبر وبأ هللا نل رام" قفلوب"لؤسرلا لوقك شرعة ف هلإلا برلا اهسرغ

 تسيلأ .(”: ١فا) "تايوامسلا ف ةيحور ةكرب لكب انكراب يذلا حيسملا

 ةاادفابا نؤلعوملا .رئاسوت .ثوسيدقلا لّرلا "يه ههته نويعلل ةّيهبلا راحشألا
 ةاعنل يروق تاعراسو دلاروستيو وخوف ةايدتا ده قاف كغ الضأ“نوسورفلاو

 تيدا .تيدك مك عوسي حيسملا تاذ يه .هذه سودرفلا طسو يف ةس ورغملا

 عنصت ةايح ةرجش كانه نمو انه نم رهنلا ىلعو اهقوس طسو يو" هلوقب انحوي

 :١(. ؟؟ؤر)"ممألا عيمج ىلإ ءافشلا قروو اهرمث رهش لك يطعتو ةرمث ةرشع نثا

 ةيهلإلا سداقملا هذه ىلع لواطتلا ةلواحم يه هده رشلاو ريخلا ةفرعم هرجش قيسبلا

 حتفنت اهنم متلكأ م مكنأل" بوتكم وه امك «.داحبأو قوقح نم هلل ام بلسو

 لا



 مويلا ةسينكلا ديعت الفأ.؟"(ه :5كت) رشلاو ريخلا نيفراع هللاك ناريصتو امكنيعأ

 يف داحبأ نم حيسملل ام سلتختل ةمئاق اهسودرف يف يهو ىلوألا ةبرجتلا تاذ

 ىلإ ءاوح ةطقاسلا اهمأك ىرخألا يه تحنج دق ثيح ؟همساب و ءادفلاو دسجتلا

 سيل وا ؟قوهاللا عمطتلاو يسيرفلا خافتنالاو يحورلا خماشتلاو ةيتاذلا ءايربكلا
 ليحنإ وه ءسوؤر ةعبرأ ىلإ مسقنيو ةسينكلا ةّنج يقسيل ندع نم ج رخي يذلا رهنلا

 لخدي ال اذا فيكف ؟انحويو اقولو سقرمو م ةعبرألا هسوؤرب حيسملا عوسي

 ميمصتو هنيمي طيطخت يهو ءاهيف ىشمتيو هذه ةّتنج ىلإ بيبحك بيبحلا حيسملا

 عم هدهش لكأيو بيطلا عم هّرم اهنم فطقيل حيسملا لخ.ي هذهك تانج ىلإ اقح

 ليخبإ يف هلسع دهشو اينج هينجي حار هيراتخم يف هبيطو فطق تالا نم هفطقي

 ابرش هبرشي حار هيسيدق يف هئادف ةرمحو هتوهال نبلو الكأ هلكأي حار هذيمالت

 امود هتسينك يف حيسملا علطتي ةيحورلا حئابذلا هذه ىلإ معن .اركس هب ركسيو

 لوتك افون قوشتي هناستا ق هحور تاذله .للو انينجت .لظاوعلا كتاه. لإ رخو

 يف هحرف .همادق امئاد هحرف .هتذل موي لك تنكو اعنامم هدنع تنك "ناميلس

 فطقيو انبلو السع ليحنإلا نونمؤملا لكأي تاّنجلا تاذ يفو امك .احايترا هتاّنح

 حيسملا عم اوراص دقو ال فيك.ارمح نوسيدقلا ركسيو ابيطو ارم نوبذعملا

 ؟اناصغأ حيسملل ةيقيقحلا ةمركلا يو ادحاو ءادفلاو دسجتلاب
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 كيتاه ىلإ لب ةضئافلا ةرصعملاو ةكرابملا ةيلخلا هذه ىلاو ةيلزألا ةمركلا هذه ىلإف

 باحضألا 0 اولك" ًالئاق هلسرو هباجحصأ حيسملا وعدي ةبيجعلا ةرمثملا تانجلا

 را نوفطقي نولازي ال باحصألاو ال فيك ."ءابحألا اهيأ اوركساو اوبرشاو

 دهشلا سدقملا باتكلا ةيلخ نم نولكأيو ءادفلاو ربقلا ناتسب «ناتسبلا ف بيطلاو

 نبللا نيدهعلاو نييدثلا نم نوفشتريو اقتعم ارمح ةمركلا ربصع نم نوبرشيو ًالكأ
 نوبرشيو عبشلا نيح .باخصألا_لكأي, نيسمخلا. موي يفف .افاشترا شغلا معلا

 كلذ يف حيسملا ادغ ىح ءارمحو ًالسعو انبل ركسلا يح نوفشتريو ءاوترالا ح

 اضع واباطع ايدو اب لي تاج اجر باحساس

 اهرمخب اهلسعو اهدهشب اهبيطو اهرمب سمالأ ةسينك نم مويلا ةسينك اذإ يه نيأف

 ءادفلا بيطو ةحيبقلا ةوهشلا ةوالح ىلإ بيلصلا ةرارم اهيف تلوحن فيكو ؟اهنبلو

 دسجلا ةرمخ ىلإ حورلا ةرمحو ملاعلا نيتنسفإ ىلإ ليحبإلا لسعو تاذلا ةنوفع ىلإ

 اهعيبانيو ةرمثملا اهراجشأب «مويلا تاتحلا يه نيأ لب ؟مثالل تازارفإ ىلإ ربلا نبلو
 ةدرحب ةمخض تايانب «حيسملا تانج تناك مو ؟ةعرألا اهدفاورو ةيفاصلا

 م لب ؟ةضيبم ةيلاع بابقو ةغرفم ةقماس تايئاردتاكو ةبهذم ةيناميلس لك ايهو

 ةلبطم ةيلاع تاماعزو ةخفتنم ةيتاذ تاسائر ءهذه حيسملا بيبحلا تانج تناك

 يه هذه حيسملا تانج تسيلفأ ؟ةنفكم ةيسيرف رهاظمو ةللظم ةيدسج تادايقو

 اذكه حيسملا ديسلا اهانب دق لوقع تايئاردتاكو حاورأ بابقو سوفن تايانب

 ةيتايح عئاقوو ةيحور تادايق يه هذه ثانجلا تسيلأ ؟اداخُم اكنذح اناينب هئادفب

 تاسرامم تالا يف باحصألا اهسرام دق «ةيوامس بساكمو ةيئادف تالصحمو

 ظ ؟ةيليحنإ

 لوز



 ؟ىراحص ىلإ تائجلا انيف تلوحت فيك نكلو

 ةفرعم ةرجش ىلإ يديألا دمو ةيئادفلا تاسالتخالاو ةيتوهاللا تاحومطلاب سيلأ

 عيبانيلا تفج دق كلذ لحا نم ؟ةيمنهجلا تادايسلاو هلاتلا رامث فطقو رشلاو ريخلا

 - د دعي ملو فافضلا ىلع نم راجشألا تسبيو راهزألا تلبذو تانحلا نم

 يكبت ليحار نأل ميظع ليوعو ءاكبو حون لب «مينرت ةماميلل الو توص ةّرْبقلل

 ىقبتسو لجا ١8(. :7 تم) "نيدوجومب اوسيل مهنأل ىزعتت نأ ديرت الو اهينب ىلع
 :ةئيل ارض ءانبأ لب اهينبو اهالتق يكبت اذكه ةليمجلا ةيلوسرلا ةسينكلا ليحار
 جراح ال «ناطيشلا ديب عرصُت يهو ةيديسللا ةييتكلا ءانبأو كينيعلا ”ةفيحضلا

 ذعت ل :كلذل .كلذ لبق ءاوحو مدآ عرض امك اضيأ اهلا يف لب بسحف تانج

 نيا نيف وركز انني هايل عر ادي ب انس بيد كاش مرا سارق

 اما ناكر ةرجوا رساوكلاو بلاعثللو آظآظذظؤو3»“ ماعنلا تانبو قلاقلل اشاشعاو

 .انيقيو اقح ارئاغم» نيعماطلاو صوصلل لب

 نيأف «نيسيدقلا تارقم تاذو بيبحلا تانج تاذ يه مويا سئانك تناك نإ الإو

 عم مويلا انتم أ ؟رمخلاو نبللا نيأو ؟لسعلاو دهشلا نيأو ؟بيطلا نيأو اهيف رملا وه
 بيلصلا رم بيبحلا اّنم فطقيل ءانيقي انيف مثإلا بلّصو اقح ةئيطخلا نع حيسملا

 ةحئار حيسملا انيف. قشنتسيل .ةسادقلاو ربلا :ق حيسملا عم مويلا انمق | ؟اديكأ

 لوحتيل ءادف رمخلاو انبل توهاللا برشنو السع ليخنإلا مويلا لكأن أ ؟بيطلا

 ؟القعو ةايحو احور انيف حيسملا

 لحخدي حيسملا نال انسئانك انل تكروبو انتانج انل امعنف اقح اذكه مويلا انك نإف

 هئالف تارتسحت انعم كبس باحصأكو ةماقإ انتانج طسو 8 ميقيو الوحد انيلإ
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 رانبو عطقت ال هللا ءاضق سأفب انتانج يف ةرجش كرتت ال فوسف آلإو .اركس هبحو
 ردقت له اهدنعو .ضقني ال انلكايه ف رجح ىلع رجح .كرتي الو قرحت ال هبضغ
 فافجلا نم تائنحلا ظفحت نأ ةيلآلا سوقطلاو ةدرحملا ديلاقتلاو ةيمسالا ةيحيسملا

 افافج اهتانج يف ةعبرألا هسوؤرب عوبنيلا ًفح نإ .بارخلا نم لكايملاو قيرحلاو
 ىسومل بعشلا دمتعي ملأ ؟ءاصقإ اهلكيه طسو نم هسدق حورب حيسملا يصقأو

 نب رشي ىلا 5-0 5-5 اميلي مهعيمج لكأي ملأ ؟رحبلا يفو باحسلا يف يدق

 تحرط دق ةيربلا يف لب مهرثكأب هللا رَّسُي مل مالع ّنكلو ؟ايحور ًادحاو ًابارش

 هللا اوبّرجو اونزو ناثوألا اودبعو رورشلا اوهتشإ دق موكل سيلأ ؟احرط مهئنج

 ؟(١٠-١: ١٠١ وك ١١ هيلع اورمذتو

 دعبأو انامعإ تلاع ريشا ةيغ تدعو لاح حلصأ يبحاص اي مويلا نحن لهف

 دينو لاسلا نحل يكب الجل ديت يراا ذأ لوا دنا قلك يك كعب

 الأ ؟سمألاب كئلوأ ىهتشا امك مويلا ارورش يهتشن الأ "ال لو .ةرومع انهياشو
 موي يف مهنم طقسف سمألاب كئلوأ نز امك ايحورو ايدسح افعاضم مويلا ينزن

 مهتكلهأف كئلوأ لعف امك مويلا حيسملا برحب الأ ؟افلأ نورشعو ةثالث دحاو
 ؟كلهملا مهكلهأف مهنم سانأ اضيأ رمذت امك مويلا رمذتن الأ ؟تاّيح لا

 انيلإ تهتنا نيذلا نحن انراذنإل تبتكو الاثم مهتباصأ اهعبمج رومألا هذه نإ 5-5

 فحتو انتانج مويلا لبذت ال عقاولا اذهو فيكف ٠١ :7-١١(. وك )١ 'روهدلا رخاوأ

 ةروكلا يف نيلاض اذكه ىقبنس اقح؟ظيقلا ةسوبي ىلإ انتءوطر لوحتتو انراجشأ
 ءاقل انل نوكي نيح ةيردجلا رياغملا نيب نيهئات ةيلبابلا يضارألا يف نييبسمو ةديعبل

 نذل



 < 86ه انلع 0-00 كئأاشح .تسحا معمم -ءيضصعضص
 اس 352 4 . . - اخ ا ا

5 || | 05008 
 .هتدانخعأ ىلا حيسملا لخديو

 يداوبلا ةنكاساي :ةعبرألا ةرجفتملا اهعيباتيو. ةرمثلا اهراجشأب لسرلا تانج ىلإف

 رم ىلاو .مهوطب بونرخلاب تمخخا نماي لسعلاو دهشلا ثيح لحنلا ةيلخ ىلاو 0 . ل 5 9 انشعلا ايلا ةيلخخ .ملا
 | ءءء . 0 5 7 5 1 9

 نبل ناو .رفقلا 2 مهنتحج تنتقنا نم اي هيمي لف 8 ةايحلا بيطو هئادهش 86 بيلضلا

 8 أن أ 7-5 لق ر وجفلاو ةيدسجلا تاوهشلاب . ماي رايخالا رمح و رافد
 ايس مي

 ْ ا 0 . طا نى 5 5
 ىلاو تالاهاجلا سئانكلاو تاشئاطلا تايتفلا عيمج اي ركبأا هللا ةنح محرم ةسيدقلا

- 

 0 8 اهرمح ةرصعمو اهنبل قز ىلا :كثيحع انفابظأ“ةر رافو اسعل ثيح ةيوارذعلا اهتيلخ
 هلل ار رب 2 252

 ءارذعلا زقح ىفو ال فيك .ةيربلا ناكس عيمح اي حيسملا ءوسي دسجتملا هلإلا ثيح
 0 ب 0 1 ا ا 0 تك 1

 ةايحلا رك اهنم ىرجو ؟هللا سودرف طسو يف ةسورغملا ةايحلا ةرجش تتبن دق
ً* 

 ثا : ىلا 7 مل 5 0 | رم 2 : ِء
 رشلاو ريخا هفرعم د رجس اهنم تلصوؤؤتساو ايحبإ ةعبرالا ةساؤةؤرب

 بيبحلا اهيف يشمتي ال ةديحب هلل ةنج كلذدب عئاقولا د-هو تراصف.؟الاصاتسا

 هتحيبذ فورخو ميهاربإ شبككو لب ؟اسولج اهيف ادسعءتم سلجيو لب بسحف

 م1316 دا كلتو اداوم ةرسشك اهنم دلي

 كراحفا راجش اب هنج و الرتمو "١اكيه بيبا ا حيسملل نوكف بسشل اي تنا اما وأ 2 5 0 0 ' : 1 0 ١ ع م ع ع

 ع

 ىنوكت نأ راذحو كليحنإ لسعو كئادف رمحو كفطاوع هايمو كتافرصت رامثو

 ةضفلا نم نيثالثبو ةيلخلا يف اروبنز وأ يطويرخسإلا اذوهيك حيسملل ةبحاص

 رجش ةنحلا فو ةلحن ةيلخلا يف ىنوك لب .(د :77تم) نيكلَمو نيرحتنت

 ؟نيبحت لهف .ادهشو السع عوسي حيسملا يثو انبا قّزلا يفو ةرمح ةرصعملا

 «(2) 1 ع8
 0 و
 نر

 لد



 ظقيتسم يبلقو ةمئان انا -أ*

 مونو نمؤملا مون نيب .دسجلا مونو حورلا مون نيب مونو مو. نيب قرفلا مظعأ ام الأ

 مون نيب .ناطيشلا ردص قوف رخآو حيسملا ردص قوف مونلا نيب .نمؤملا ريغ

 اهمون نيبو سودقلا عوسي بيبحلا ناضحأ نيب يهو ظقيتسم اهبلقو ةسينكلا

 .سوحنملا بيبحاللا نامدحأ يف يهو مئان اهبلقو

 ف اهبلقو دقوم رونلاب اهجارسو ئلتمم تيزلاب اهحابصمو مانت ةفيفعلا ءارذعلا معن

 تيزلا نم اهحابصمو مانت ةينازلا ةجوزلاو ةسجنلا ةأرملا امنيب .ظقيتسم اهلخاد

 لجا .توملا مون مئان اهقامعأ يف اهبلقو ئفطنم ليللا بلق يف اهجارسو غراف
 تاحارجو ةفينع حيسملا ليحنإ يف تاقشم دعب نكلو دس+اب مانت ةرهاطلا ءارذعلا

 امأ .ةليقث ناطيشلاو سدوريه نجس يف تابرضو ةقيمع ملاعلاو ييليف نجس يف

 يف تامدانم دعب نكلو حورلاب مانتف ةعبسلا لب ةسمخلا جاوزألا تاذ ةينازلا ةأرملا

 ةضفلا عمجي تاعمطتو ةحيبق ناطيشلا لمع ل روجفو ةقرحم دسجلا تاوهش

 ليللابف نوماني نيذلا نال" كلذ لك .ةمومحم ةيملاعلا دا#ثألل تاسفانمو ةنونحب

 .(7 :5ست١) "نوركسي ليللابف نوركسي نيذلاو نوماني

 دق نيذلا سيلأ ؟نوكلهي يلاتلابو نوركسيو ليللاب اذكه نوماني نيذلا مه نمف

 مهسوفن اوملساو سحلا كلذب اودقفف" ريمضلاو بصملا ةئيطخلا مهيف تلش
 باوبألا اولفقا دق نيذلا شيلا ؟(9١ :4فا) "عمطلا يف ةساحن لك اولمعيل ةراعدلل

 اذكه اوقبي لب حيسملا ةعشأ مهيلإ لعدت أل يكل ذفانملا اودسو لافقألا اومكحاو

 راهنلاب نوماني نيذلا مه نمو ؟نيتئام لب نيمئانو نيسلاج و نيمئاق مالظلا بلق يف

 حيسملل بولقلا باوب اوحتف دق نيذلا سيلأ ؟نوصلخي يبلاتلاب ٠ نوكلسي راهنلابو
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 نيب اوزيميل سنا كب ءلذب اوكدتماف اًناقاط ىلع هليحنإل لوقع'ا دفانمو اهيعارصم ىلع

 ناسا + ماو رمان دن يللا سيلأ ؟حيسملا ليخال قحي انك اوشيعيو رشلاو ريخلا

 اوبأ مث نمو هماكحاو ناطيشلا نع 3 هراكفأو ملاعلا نع اديني ايتامو هلامعاو

 ءاج ادا خيدلا كيبغلا كفل وأل ىلرص ا ؟هدحو حيسمالو حيسملل الإ رهسلا

 كلذل .هلاومأ عيمج ىلع مهميقي هنا مكل لوقأ قحلا .نيره'س اذكه مهدحجي مهديس

 مانت نأ ةسينكلل قحي اذكهو .(5 :هست١) "حصنو رهسدل لب نيقابلاك منن الف
 ال ١ 54 بن -

75 - 1 | 5 
 ١ ىح م 1 7

 .ةلتاملا هلامعأو دينا ناحل نم ماللسلا مون ءانتل حيسملا روهدلا رخص دس وتن

 تاطلسو باخا تاقحالام نم ايليإ بناجب ( حيسملا) ءارصنخلا ةرجشلا تحن ” مانتو

 تارايت نم سلوب لوسرلا عم ءازوجلاب ةامسملا ةنيفسلا طسو يف مانتو .ةملاظلا ملاعلا

 .سدوريه نجس يف سرطب لوسرلا عم مانتو ١5(. :71عا)ةنونحملا نوديلكو رأ

 . ييليف و - ١

 . لمع لك قوفي

 اهلقعو .رماع حيسملا ةبحمم اهبلق اماطو ١5(. :/8ول) حايرلا ىلع كحضيو
 لعتسم مولقل يف حيباصمل املاط لب . ظقيتسم هئادعب اهريمضو لغشنم هتوهالب أود > بت كلقلا . 57 | 6 ان 53 ٠ غ0 0

 ةمكحتسم ىراذعلا لوّمع يف ةي وامسلا ةمكحلاو ةلومح يدايألا ف جورسلاو

 بيبحلا هلمتحي ال رمأ اذهف تاملظلا بلق يف تالهاجلا مون ةسينكلا مانت نأ اماو

 اقالطإ رهاسلا
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 لوسرلا ليحبإ هاحب اليقثو اقيمع ايحور امون تمان دق مويلا ةسينكلاو ال فيك

 سوخيتفا عم ايلعلا ةقاطلا نم اذكه هببسب تطقسف .حيسمل ليحبإ وه يذلاو سلوب

 نمو عماجملا ءاسؤر ةنبا تناك ناو مويلا ةسينكلاف .(10:17-3عا) ةتيم تلمحو

 :8تم) عمجملا سيئر سري اي ةئبا اثيباط صخش يفو تتام دق اهنكل .ايلعلا ةلالسلا

 اهيف ثعبيل ناتخلاو سرطب ليخإ ىلإ جاتحت ةتيم ةيلعلا 8 اذكه تعضوو .(5

 حورلاب لكم ل كلذو "0 :ة5عا) ليقثلا يسرملا مونلا نم اهظقويو ةايحلا

 ةبذكلا نيملعملاو ةبذكلا ءايبنألا صخشت نأ اقح ةسينكلا عيطتست ذئنيح .اًهويع

 الزع اهلخاد نم ةيسيرفلا ةريمخلا لزعتو اصيخشت نالمهلا بايثب اهوتأي نيذلا

 لحا ١(. :هوك١) ادبؤم اعطق سوثنروك ةسينك يف لصاحلا ىنزلا حور عطقتو
 :7عا) ملظلا طابرو رملا ةرارم يف نوميس بلق ىرت ريئتسملا ظقيتسملا بلقلا اذم

 7) سيرابينو سيئي ةمواقمو )١31: 3١(. ردنكسالاو سيانيميه فيدحتو .(1

 0 ين ساحنلا رورشو 1 5 ١وي؟9 سيفب رتويد معزنو 004 : 7 يف

 ىقبيل اذه لك .نيرخآلا ةلالظو سوينودقم ةقطرهو سويرآ ةعدب ىرت لب .(5

 .ةعيضم ربلاي ءامسلا نبك ق اسنهو اريتم ارذب ليخنإلا قع ةسينكلا»ف

 ىلوألا ةسينكلا ريظن سدقلا حورلاب ظقيتسم بلق مويا ةسينكلل له «نكلو

 لسر هبش ىلإ مهلكش نوريعي نيذلا نيركاملاو ةبذكلا زسرلا كئلوأ صخشتل

 مهفوطبل مهدّبعتل سلوب لوسرلا اوكبأ دق نيذلا يمّستو ؟(3: ١١وك؟) حيسملا
 اهابش ديعتستو اًقوفغ نم وحصتل كلذو ؟(18١: ”) .تايضرألا 8 مهريكفتو

 سودقلا رهاسلا كاذب ةلثمتم .اتاعرو اهمانغأ رئاظح يفّصُتو اقاقاط عجرتستو

 جضي رحبلا ىري ناك هنكل ةنيفسلا لخاد دسملاب امئان ناك نإو يذلا حيسملا

 ل



 نكي ملف همف نم تجرح دقو طقف ةدحاو ةملك اهنكل .علي مالظلاو جعت حيرلاو

 ةيحورلا ةظقيلا افإ لجا .كرحتي نأ مالظلاو سفنتي نأ ميرلاو لملمتي املمعي: نأ . رحبلل

 امك هنال .ةبشخلا قوف لب ةنيفسلا لخاد اعاتب دعبل برلا ايدصم دق نا

 دق اضيأ ةيييكلا الكم مدآ هةايسب :تظقيماو تقلع دق انف وح تناك

 ةبشحخن قوف حيسملا عاجطضاب توملاو مدعلا تابس نم تظقيتساو تقلحخ

 ام اذإ تح .عوسي حيسملا يف ةديدجلا ةايحلا تاطلس لك .كلتمتل كلذو .بيلضلا

 يه ردقت ربلاب هعم مث نم تماقو تتام لب ةئيطخلا نع حيسملا عم ةينيتكلا تنفاث

 يلايللا مالظ ددبتو أدهتل مثإلا حاير رهتنتو تكسيل ةئيطخلا رحب مكبُت نأ ىرحألا
 ةسينكلا نكت مل نإ نكلو .اقش سرع اهصعك رورشلا و ايامنا رغ وشتو تول

 17 5-5 هنويع تاوهش تارايتو هدسج عارم اعلاف بح ةيسلا ل

 ايعرع انش كايتايردالا رحب يف ءازوحلا سلوب ةنيفسك ةرخؤملا نم اهقشي هتشيعم

 1١(. :؟ا/عاو)

 ىعرتل ليحنإلا ةملكب ظقيتسم مويلا ةسينكلا بلق له .فرعن نأ ديرن نكلو

 دقو بابضلاو ميغلا مايأ فو لابحلا قوف نم نافرخلا عمبّجو تكله دقو سوفنلا

 2 عدبلا ىرتل سدقلا حورلاب ةريئتسف ناهذأ نكويع مولا ةسينكلل له ؟تهات

 ةاعرو تحت كفو. اهكائوأ فوفص نيب ةيداحلالا ر اكفآلاو كيم دقو ةسينكلا لوقح

 حيسملا قح يف ريمض مويلا ةسينكل له ؟تفغو تمان دق كلذ لك نع اهمانغأ

 ف رحضلاو دومجلا حور ىرتل عفدنُمو حتفتم سدقلا حورلا ران ٍئو كرحتم

 عوسي ملاعملو رثن دق ةاعرلاو ةيعرلا بولق يف كشلا روذبلر مّ دق ةدابعلا سداقم

 ؟سمط دق سانلا ةايح يف حيسملا
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 دقو دودخلا نيرت كاذإو ةرصاعملا ةسينكلا اهتيأ حيسملا ليبإ ةأرم مامأ طقف ىفقف

 دق ةنئاخلا تالتبقلاب 'هافشلاو .توذ دق ةفرحنملا تارظنلاب نويعلاو .تدّعحت

 عباصاب لئاصخلاو .تطقاست دق ةئيطخلا مرصح لكأب نانسألاو 0220

 كلذ لك تساوت لق كيا لامعأب ةماقلاو تيكا لق ةوهشلاو ةح وخيشلا

 .ابعرم اقيمع امون اهبلق مانو ايحور امون اذكه تمان دق امكأل

 ف لالغتسالاو ملظلاو رشلا مقافت نع لوؤسملا نوكي نأ ىسع نم نكلو

 نمو ؟كالهملاو بطعلا يف ملاعلا قرغت تحار يلا تاليولا نع لوؤسملا نمو؟ملاعلا

 نع لوؤسملا نمو ؟تايبلسلاو لعفلا دودرو داحلإلا حرر راشتنا نع لوؤسملا
 وه نم لب ؟ةايحلا ردصم حيسملا نم ةمورحم ةيرشب داك رارشألا سانلا كاله

 ؟تاومألاو روبقلا لهأ ءاطغب هيرشبلا تطغ دق ىلا تاعاجلا كيتاه نع لوؤسملا

 كورفت ليدى .فوقكي :لونسرلا .لوقح ناسنالا هيععاب "ناسنإلا عمم وخأ
 نوهتشت .مكئاضعأ يف ةبراحملا مكتاذل نم انه نم تسبلأ .مكنيب تاموصنخلاو

 َنَوْبْراَحمو' كومصاخت ' .اولاثت “نأ ”نوردقت متسلو نودسحتو نولتقت .نوكلتمت متسلو'
 ال373 رقظت مكنأل نوذخأت متسلو نوبلطت .نوبلطت ال مكنأل نوكلتمت متسلو

 رهدلا اذه ءانبأ يف لماعلا ناطيشلا هنا مأ :1١-"(. ؛عي) "مكتاذل يف اوقفنت يكل

 ناك كاذ .اولمعت نأ نوديرت مكيبأ تاوهشو سيلبإ وه بأ نم متنا" برلا لوقك
 ٍثدكلاب ملكت -خيم -.ئج هيف سيل“ةنال قخلا يف تبني ملاو:ءدبلا نم سانلل الاتق
 امنإ كلذ لك نع لوؤسملا نأ مأ .(44_ موي) "باذكلا وبأو باذك هنال .ملكتي

 نحن انل ام هنأل ؟ضيرعلا اهراتهتساو تيمملا اهداقرو قيسعلا اهمونب ةسيئنكلا وه

 نم ناك دقو ناطيشللو انل امو ؟توملاو ةئيطخلل دلو دقو دسافلا قيتعلا ناسنإلاو

 انملاع ءاجر يه ةسينكلا تسيلأ ؟كاذل ابلاصو اذهل التاق هللاو ناسنإلل اودع ءدبلا
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 حلملاو ضرألا ىلع حيسملا ةريفس اهتفصب كلذو ةايحلاو فبجلاو مالسلا ف ديحولا

 ؟تيببلا يف نيذلا عيمج ءيضتل لبج ىلع ةعوضولملا ةنيدملاو ملاعلا حلمب اه يذلا

 اذه حلملا دسف نإو؟ربلا لثميس يذلا نمف اهكلم هذه ةريفسلا تناخ نإ نكلو
 ا ام - 0-3 3

 نمف ةنيدملا هذه يف رونلا أفطنا نإو ؟داسفلا نم ظفحيو مالسلاب حلميس يذلا نمف

 مالظلاف امالظ مكيف يذلا رونلا ناك اذإو ؟ةايحلا ىلإ يدؤملا قيرطلا رينيس يذلا

 ةلوؤسملا يه ةيوامسلا ةيلوؤسملا هذهو ةسينكلا تسمأ كلذ لجا نم ؟نوكي مك

 ا( ا 0 50 نمسا ا نإ 1 5 310
 ع املاط حورلاو ديسحجلا تايب ةفاك ىعحب هاطخا كالهو رورشلا مقافت 5

 0 2 5 .١إ نإ م ٍَ 5 5 1 - :

 يد هل حيسملا راتحا ئم هنال .تتام دق هتايح نعو تمان لق حيسملا ليخإ نع

 اتافرش قوف نم جّرفتت يهو ؤلؤللاو بهذلاب ةيلحتمو ناوحجرألاو زبلاب ةنيزم

 نوفحتري مهو ةارعلاو نوتومب مهو نوسئابلاو نوكلهي مدو ةاطخلا ىلع ةيحاعلا

 ؟نوبحتنيو نونئي مهو نيمولظملاو نوحرطنب ةقزالا ف مهو عايلاو

 .ءسماالا هيض 2 ني خويا لب ؟حيسملا ليخ | تابلطتم نم مويلا ةيسيخلا نياف

 ف .اهديجمتو اهسيدقت ف .اهليدحبو اهتبوت ٍفف ؟نيسيدقلاو لسرلا ةسيئنك

 ف .اهليحنإ تاروثئو اهراشب يف .اًناتيمو اهبيلص لمح يف .اتايحضتو اهسيركت

 ؟اهتسارح ةوقو اهتظقي يف لب .اقاراصتناو اهتايدحت يف .اقاعراصمو اهداهج

 ماعلا ناكل ىلوألا ةسينكلاك حيسملا عوسي ليجنإ ف اذكه ةسيئكلا تتبث ول اقح
 ليجبإلل ةسينكلا ةنايع نكلو .ناطيشلا توكلمل هنم برثأ حيسملا توكلمل مويلا
 ةئيطخلا يف اذكه شيعي ملاعلا لعج دق دسافلا دسحلاو ئطاخلا ملاعلا وحن اهفارحناو

 لعفلا دودر تناكو لالغتسالاو ملظلا راصو ىضوفلا كلذب تّمعف .توملاو

 قوف ةحيبقلا ةوهشلا بوسنم عفتراو اناضيف سانلا يف داحلإلا ضافو تايبلسلاو
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 ةشينك ؟ نزودايملاب ف' دلعي ١ هناال :كللذ لك .دابعلا قرغي امراع انافوط لالتلاو لابحلا

 مكالتت ناطيشلا عم حرسملا قوفو قباستت بعالملا يف ةسبنك الو عراصتت ةيحور

 أس 2 رخو موسي نيدايملاد لك- يف .ناطيش لب .ىدحتي مم اظملل ةيييدكلا ق ليخإ الو

 اَهَتيَأ ةوهشلاب زر انام ةيرصيقلا ةسينكلا اهتيأ لالدلاب 7 كافك الأ

 بونذلاب اتوم لب ةيلبابلا سئانكلا اهتيأ رومخلاو روجفلاب 'داقرو ةينامورلا ةسينكلا

 حيسملا ىلإ يعحرأ اعوجر لب .ةيملاعلا سئانكلا اهتيأ ايازرلاو ملاظملاو اياطخلاو

 قوف كلحجأ نمو 0 هنيرت ميرم ةديدجلا كتيناسنإ ف كنال .سودقلا رهاسلا

 ةيلدجملا عم قاب مالظلاو اركاب رجفلا دنعو ايلجتمو ايح هيسيدق فو ًاعوفرم دوعلا
#2 2 

 .ازيزع ادوبعمو ايح ابيبح هنيرت ةرهاسلا

 :كيلغ*قرتشأ بْرلا دحبو-كرون ءاج دق" 'هنأل كمون نم ئموقف ئسفن اي تنأ اّمأو

 هدحبو برلا قرشيف كيلع اّمأ .ممألا سمادلا مالظلاو ضرألا يطّعت ةملظلا .يهاه

 رن جا 3ك تلو "فرب كيلع

 يتلماك اي يتمامحح اي يتخا اي يل يحتفا اعراق ييبح توص -ب؟

 ةعبسلا رارسألا سخانمتو .ةبيبحلا باوبأ حيسملا عرقي هتامكو ليجبإلا عباصأب معن

 لا .اقد ةقرطمم امكو اهلقع قدي ةيلوسرلا اهعماجمب تاررقعو .اهبناوج سخني

 .اهظاعو ةنسلاو اهيرشبم ةزاركب سيقاونك ةسينكلا عماسم عرقي لازي ال حيسملا

 سلو لب .اهتسدك حالصو ًاهنبا ةداهقب .اهييومأل تحاسو اقاتح مالفأ
 ٍنأكو .اهتابس نم ضهنتو اهمون نم ظقيتستل كلذو هريمض ءادهشلا ءامدب

 قرشا برلا دحبو كرون ءاج دق هنال يرينتسا يموق' هلو اهيداني بيبحلا حيسملاب

 قرشيف كيلع امأ .ممألا سمادلا مالظلاو ضرألا يطغت ةملظلا يه اه كيلع

 "م



 + «شاز: "كقارشإ .ءايض يف كولملاو كرون يف ممألا ريستف .ئري كيلغ ةذهجو .برلا

 ,(م-1

 كيتاه ىلإ يغصتو ةيدسجتلا تاعرقلا هذه ىلإ عمتست نأ مويلا ةبيبحلل لهف
 0-53 مويلا اهّنِإ مأ ؟ةيتوهاللا تاسخنلا كيتامل بيحتستو ةيئادفلا تاقرطلا

 بصعو اهبلق ملاعلاو دسحلا نيفرومبو اهسيساحأ رومناابو اهعماسم بيشلاب

 ال يهو ةيسنجلا ةبيبحلا نم ةيحورلا حيسملا ةبيبح ؛«ةسينكلا لجخت الفأ ؟اهريكفت

 ةطقالك امنإ لب ؟هفش تنبب سبني وهو اهبيبح توصل عامتسالا نع طق لفاغتت

 ءاوعو ءابرغلا تاوصأ نيب نم لب .هظافلأ بذحت سيلهانغمكو هتاملك طقتلت

 .هسافنأ سسحتت هتوقو بحلا ةيرعاشبو هتاربن زيمت بائذلاو بلاعتلا

 لازي ال هتوصبو اذكه ةيلقعلاو ةيحورلا باوبألا بيبحلا حيسملا عرقي ال فيك

 ةايحلا ثعبيو ةيسفنلا بولقلا حتفيو ةيبلقلا روحصلا ققشبو ةيرشبلا لابلا لرزلزي

 ةيرحبلا فصاوعلا نآلا يح زيزعلا بيبحلا تكسي الأ ؟ةيمنهجلا روبقلا يف نيذلل

 ؟ةيوقلا ناتيحلا بولق يف بعرلا يقليو ةقرحملا ةيدسجلا تاوهشلا مكبيو ةيملاعلا

 ةنطيشتملا ةيرشبلا ريزانخلا بعراو لازي الو نيناحما يف نيطايشلا عزفا دقو ال فيك

 قامعأ يف اتاوذب يمرت ىح قحلاب اهتقحالم نع فكي نأ تاهيهو ؟لازي الو

 يسوسرطلا لؤاش ضرألا ىلاو طقس اذه هتوصبو لب .ةرحتنم ةيرانلا راحبلا

 همر لرب لورا صمم نر فيو بعرإا ل رم ورع رك
 .(56 :54عا) "ةديتعلا ةنونيدلاو ففعتلاو ربلا نع ملكتي

 حتفيو رحصلا ققشيو ضرألا لزلزي وهو توصلا اذه نم مويلا ةسينكلا يه نيأف

 ءامسلا نم طقسي وهو توصلا كاذ نم مويلا يه نيأ لب ؟بيلصلا قوف نم ربقلا

 باحصألاو ذيمالتلا ثيح تيبلا لك الميل ةفصاع حير بوبه نم امك ةيلعلا 8

 اك



 لاملا ةدابع يهأ ؟ةينانألل هيلاتو ةسائرلاو تاذلا ةبحم يأ 10 ؟عأ) نيسلاج

 اعم هذه لك امهإ مأ ؟ةيملاعلا تامدانملاو ةيدسجلا تاوهشل» يهأ ؟ةيمنصلا ةضفلاو

 راتهتسا وهأ ؟معانلا كيفوللا شارف قوف ةيحن يسملا -ةيمانلا ةسينكلا اهتيا اذإ وه امف

 تاوامسلا يف نيعلا نع باغ دق بيبحل لهاجت وهأ ؟ابولصم دسجلا يف رهظ دق

 مد بسحو هللا نبأ ساد نم قحتسي نوئظت دشأ اباقع مك لب  ؟ضرألاو ءامسلا

 اذإ كلامف ؟( ١" 75: ١٠بع) " ةمعنلا حورب ىردزأو نمث الب يدبألا دهعلا

 نيفحتلتو اشارتفا دسحلا شارف نيشرتفتو ايطمت لالدلا ةّرسأ قوف اذكه نيطمتت

 يف كلذل نيصوغتف القاثت ةوهشلا ةرمحو رطبلا ةمحشب كباق لقاثتيف .افاحتلا ملاعلا

 اعجطضم اذكه كرتي كبيبح امديب .؟اقيمعو اليقث توملا عون نيمانتو ليللا قامعأ

 ؟ايماد احراج اديدح فحتليو انشحخ ابشح شرتفي .بيلصلا قوف كلجأ نم

 بيبذلا .توص قيمت 1 تانإر .نيكليتس اك ذلهف ةعاح ةيينك ا ىو 1 نإ فج

 توصل يغصت مل ناو .نيعرصُت يداولا لفسا ف صوصللاو نيطايشلا ماهسبف

 ةعاس ىتأت دق هنال" نيعبشت توملا نم قامعألا يفف تاومألا نيب نم ماقملا حيسملا

 يلز 5 انأ نأل 0 ّيخأ اي ةيتايحلا باوبألا يل يحتفا 00

 انأ ينأل «ةبيبحلا ىسينك اي ةيبلقلا ذفانملا يل يحتفا .احنأ دسحتلاب كل ترص دقو



 يمامح اي راقنملا يل يحتفا لب .ابيبح ءادفلاب كل ترص دقو يدمرسلا هلإلا وه

 00 .ةبح ءامسلا نم ةيدبألا ةايحلل نانحلاو بحلا انأو كل ترص دق ىأل «ةعيدولا

 | لماكلا انأ نال «ةسينكلا ىلماك اي راكفألا عم فطاوعلاو ساوحلا يل يحتفا

 0و بم قامعأ نم كتئج دقو

 .لامجلا

 بلقلا كل تحتف دق انأو يأ اي ةعساو باوبألا يل نيحتفت ال فيكف نآلاو

 دق انأو ةمامحلا اهتيأ ةقاطلا ىل نيحتفت ال فيك ؟اعساو بيلصلا قوف بحلاو

 ىحتفا الأ ؟انيبم ايئادف احتف سمخلا تاقاطلا ةايحلا ةنيفسو هبشخلا قوف كل تحتف
 و

 دفنال بلقلا لا ربعأل سفن 0 لخدال لا تاباوب خا اي يل

 ا اقتعم لرأل بلق نم اح كبلق ف د آن دج ءايسلا نم احور

 جلثلاك ارب ققشتملا كدسج يف عرزا لب «ةحّتحم قوف نم ةمكح شمكنملا كلقع

 ا

 اهبلق تألمف باوبألا عيمج يل تحتف دق «ءارذعلا ةيركبلا ةبيبحلا نأ يدلل نآلاو

 يل تراصف .ةمكح ىلاعألا نم اهلقع تبهلأو ةسادق اهدسج 59565 ابح

 مازقألا نيبو ةمامح نابرغلا طسو يفو ةبيبح بوعشلا نيبو نا ا ايميل

 حورلاب تريني ىلا نيسيدقلا لسرلا سا نأش وص كه لب .ةقالمع ةلماك

 اتحخأ دسجتملا هلالل ىرخألا يه تراصف .ءارادحنا ءارذعلا بلص نم قحلاو

 راض .دق يذلا :كاذل نيسينك اي باوبألا نيحتفت ال فيكف .ةمامح ةيلعلا يف لاحلا

 لبجالابو بيب ل# نم .قروقأ ايس :بياضلابو أ نم وصلا ابحم دسجتلاب كل

 الل



 لك نم لمكا قحلاو سدقلا حورلابو دايص لك نم اذامأ رثكا ايوامس ادايص

 :ةايققب ةزيجقا هييلقلا باق: هنأل ةاينطاوب بلقلا هل ئحتفا معن ؟لماك

 لطلا نم ألتما دق هسأر نال بولصملا بيبحلل باوبألا يحدتفاف يسفن اي تنأ امأو

 .ءاستسلا -عقلل نم هصصقو

 ليللا ىدن نم يصصقو لطلا نم ألتما يسأر نأل _-ج؟

 يهف .ءيش لك ةبيبحلل وجرت .ئش لك لمتحتو ءيش لك ىلع ربصت يلا ةبحنا اً
 لجا نم لب .تاقيضلاو ايالبلاو نحنا لمتحتو .نامرحلاو ,رقفلاو عوجللا ىلع ربصت

 بيمل اهبيحل .ةيواملاك ةيساق .توملاك ةيوق ةبحملا نال" تاتيللاو بيلصلا لمحت ةبيبحلا

 نأ .اهرمغت ال لويسلاو .ةبحما ئفطت نأ عيطتست ال ةريثك هايمو .برلا ىظل ران

 م ب شنو "راق شق هلا لدن هيب 8و لك نانالا ,نظعأ

 لك ىلع ربصتو ءيش لك لمتحت" حيسملا عوسيب يه امكو ةبحملا تتاب اذكهو
 ةبحم هللا مادام" .(م_ال: ١؟وك١) "البا طقست ذل يهو ءيش لك وحرتو ءيش

 بألا ناك نإ نآلاو :١5(. ؛4وي١١) "هيف هللاو هللا ف تبثي ةبحملا ف تبثي نمو

 ٍناعي يعارلاو اهدالوأ ليبس يف مالآلا ىلع ربصت مألاو هئانبأ ليبس يف اباعتأ لمتحي

 ىلع ريثكفأ .هنطو ءانب لحا نم تومي نيمألا دئاقلاو هتيعر لجا نم ريثكلا ءيشلا

 بعاتم لمتحيو هبعش تااللاهج ىلع اذكه ربصي نأ ةحلاصلا ةبحما ردصم وهو هللا

 ف نانألا ئطاخلا ناسنإلا ناك ىمو؟هتبيبح ليبس يف 20 توميو هتيناسنإ

 ؟سودقلا حلاصلا هملإل ًاقاّبس ةيحضتلاو ةبحلا

 نكن



 ةبحم ىلجتت هيف لب .ةاطخلل هللا ةبحن قلطملا لماكلا ريبعتلا وه حيسملا بيلص لجا
 .ناسنإلا ةساحن ةلابق هللا ةسادق زربتو هتالاهجو ناسنإلا ذوادع ىدحتت يهو هللا

 افشاك رول هبيلصب حيسملا تاب اذكهو .همثإو ناسنإلا .طاب هاحب قحلا دسجتيو

 بيلصلا يرطق عطاقت فو .توملل اذهو ةايحلل كاذ يف :ياسنإلاو يحلإلا عقاولل
 لطابلل قحلاو توملل ةايحلا عطاقتك ءاذه يناسنإلا عقاولاب .كاذ يهلإلا عقاولا عطاقتي

 .ةملظلل رونلاو ةواسقلل ةمحرلاو ةساجنلل ةسادقلاو ةوادعلل ةبحم او

 ال ثيح هلال .ءادفو ةيحضت اذإ ةرورضلاب وهف ةبحم هتا.» يف هللا ناك امل نالاو

 ةيدوجو ةوقو 8 حور هتاذ يف هللا ناك مل .اقالطإ كلذك ةبحم ال ءادفو ةيحضت

 يف ارئاص" دّسجتلاب خيراتلا عم ناسنإلا يف لحخدف تومبو ملأتي نأ نكمي ال ةقلطم

 7 تيوللا ىح عاطأو هسفن عضو ناسناك ةأيها يف دجو ذإو سانلا هبش

 يف اهتناكم ذحأت نأ ةقلطملا ةيلإلا ةبحما تردق اذكهو .(8--/: ١يف) "بيلصلاب

 قلطم لماك هللا ناك نإ هنال .ءادفلاو توملاو ملألاب هيلإ !ةيرط اهل قشتو ناسنإلا

 ءادفلاو توملاب جّوتي نأ دبال قلطملا بحلاو .هتمحرو هبح ٍن كلذك وهف هرهوج ف

 روت دس ف اضيان هللا يسميس كاذاو .اروتبع اضقاك اب اقلطم احح سيلا ةناقدالاو

 ال اذكهو .اصقان ادويعمو الوهم املا لي ايتيقح انا هللا درعي ال ىلاتلابو .هتمحر يف

 يلاتلابو .يقيقح بيلص نود نم ةيقيقح ةبحم الو ةيقيقح ةبحم نود نم يقيقح هلإ

 ةنيبلاو ةعفادلا ةلادلا و ميبسلا بياض اذ .يقيقح بيلص نود نم يقيقح هلا ال

 ةبارغ الف .ةمحرو ةمعن هرهوج يفو ةبحم هتاذ يف اذكه هللا اءاط هتوهال ىلع ةعطاقلا

 وهو .هتدهو انش رداضمو اةتاساردبو .هفالآ اك راغس دكه :نكاسنالا هللا بحا ان اذإ

 لطلا نم تما يسأر نال. يل. ئحضفا" تناك دل ةينع دش ذك نشات لازي ال

 . ليللا فد نا يصصقو
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 بحلاب اقرحت رثكألا وهف كلذل .ةبيبحلا تسيلو بحلاب ئدابلا وه اقالطإ حيسملاف

 لب ببسحف ءامسلا يف ال ءبحلا ءادعأ عراصي حار اذه بحلا هوقبو .ءادفلاب انأتو

 .اضيأ هناسناو هكالم وحن نم لب وه هرهوجو هتاذ وحن نم ال ءاينعبأ ضرألا ىلع

 ةثالزو امال فم فينك ا دكرج اليل ةييبدحلا :ناجال ربغو اضراق بيايغلل ءاعش كلذب زامحاف

 كانهو .ليللا ىدنو ءامدلاب هصصقو عومدلاب حيسملا سار ًالتما بيلصلا قوف

 اهلجأل حّرجيو رم ءاكب هتبيبح يكبي حار ءامسلاو ضرألا نيب بحلا قلع ثيح

 ناطيشلا) ةبيبحلا ءادعأ عراصي وهو و تومي. اهاياطخو اهونذ نعو احيرحت

 لب قرشم راف ف سيلو «كاب ءاتش يف لب كحاض عيبر يف ال ؛.(توملاو ةئيطخلاو

 اليل يصاعملا قنخو ربلا عيبرب ةئيطخلا ءاتش حيسملا علتبا اءاكهو متعم ميك ليل ف

 بيبح فاطتخا ليللا قامعأو ءاتشلا بلق نم ةبيبحلا فطتخا لب ةمايقلا راهنب

 .زيزعو نيما

 يهف .ةبيبحلا صالخ ليبس يف ديحما بيبحلا اذه اهعطق ىلا ةفاسملا مظعا ام الأ

 ءامسلا نيبو .ضيضحك ضرألا نيبو ةمقك ءامسلا نيب ةمئاقلا ةفاسملا تاذ قحب

 باللا نيبو .ةوادعك ناسنإلا ن نينو ةبحيمكا هللا نيبو .لطابك ضرألا نيبو قحك

 لوقعلا اهبعوتست ال دق هذهك ةيحور ةيبدأ ةفاسم نإ .دو.احملا مدآ نيبو دودحماللا

 زاتجيو تافاسملا كيتاه عطقي نأ ردقي قحلاب يذلا نم نكلو .سيياقملا اهيصحت الو

 سيل ؟يتعان زيزعلا هللا مأ ؟تئاملا فيعضلا رجاَعلا ناسنإلا ؟ليللا ربعيو ءاتشلا كايذ

 الو 0 ناك ناسنإلا نال 0 هللا وه امنإ لب اقالطإ ناسنإلا

 يدؤملا قيرطلا ملاعم ةيؤر نع ىمعألاو ةمقلا ىلإ ضيضحلا نم دوعصلا نع لازي

 ةينانألاب علحملاو ماثالاب دعقملاو اياطخلاب لولشملا ناسنالا لإ عيطتس فيك .ةايحلا ىلإ
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 ىلإ ضيضحلا نم ةفاسملا عطقي نأ مالظلاو ءاتشلا يف نوفدملاو رورشلاب رومطملاو
 ؟انالأ ميحج نم صلخي يلاتلابو بحلاب دحتيو هللا عم لباقتيل ةمقلا

 يف ةعداخلا ناطيشلا ةبرحب لب ةعاسلا يح ةلشافلا ةريرملا ناسنإلا ةبرحب اههِإ 3

 هنال" بحلا يف هللا ةقيقح يهف ةرصتنملا ةعصانلا ةقيقحلا اماو .ةظحللا تح ناسنإلا

 نوكت لب نمؤي نم لك كلهي ال يكل ديحولا هنبا لذب ح ملاعلا هللا بحا اذكه

 هللا ىلإ ةفاسملا عطق نع ازجاع ناسنإلا ناك نإ هنال ١5(. :*وي) "ةيدبألا ةايحلا هل

 ةوقب كلذو هذه ةفاسملا عطق ئبت دق يذلا وه هللاف يبدألا هسالفإو يحورلا هزجعل

 قى وهو..هللا لإ .لضي نأ طقاسلا ناسنإلا ةعاطتساب سيل اذإ' .هبح ةقاطو هتوهأل

 بيلصلاب توملاو طقاسلا ناسنإلا ىلإ لزيي نأ هللا ةعاطتساب لب .قلطملا حالصلا

 يذلا هللا" ًاضيأ سلوب لوسرلا لوقي اذه فو .ّالإ سيل يلزألا بحلا ةقاطب كلذو
 انايحأ اياطخلاب تاومأ نحنو امي انبحا ىلا ةريثكلا هتبحم لحا نم ةمحرلا يف نيغ وه

 يف تايوامسلا يف هعم انسلجاو هعم انماقأو .نوصلخم متنا ةمعنلاب .حيسملا عم

 .(4-5 :؟فاا) "عوسي حيسملا

 مهماثآ ءاتشو ءايبغألا سانلا تالاهج هللا لمتحي اهيف يلار بحلا :ةزجعمل اهنإ اح

 .اقنش لقبا. ىلإ .فرف نم هع :بيلصب مهرورش :بيلص قشيو مهاياطن- لابلو
 ةاطخملا رشبلا بحي نأ اقالطإ ردق امل هللا تاذ وه حيسملا نكي مل ول اذكهو

 نأ ندوب درع فاض كير 1 لا ا ملا نون نلحق هامات

 بيطلا ناسنإلا عيطتسي لحا .اذكه مهليبس يف تومب ىح اذكه هءادعأ بحي

 بحي نأ اماو .هيلإ ءيسي من ناسا كلذك و هيلإ ديا ل ايما لا ركفملاو

 .عء يشب يعيبطلا يرشبلا عقاولا نم سيل كلذف هليبس ف تدومب بح هيلإ ءيسسي نم
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 نال" .آلإ سيل هبيلص يف وه امكو حيسملا عوسي عقاو هنا .يوام يملا عقاول هنا لب

 تومي دهجلاب هناف .راجفلا لحال نيعملا تقولا يف تام ءافعض دعب انك ذإ حيسملا

 نحنو انل هتبحم نيب هللا نكلو تومب نأ دحأ رسحي حلاصلا لن+ال امر .راب لحال دحأ

 نم هب صلخن همدب نآلا نورربتم نحنو اريثك ىلوألابف انلجال حيسملا تام ةاطخ دعب

 نحنو اريثك ىلوألابف هنبا توم هللا عم انحلوص دق ءادعأ نحنو انك نإ هنال .بضغلا

 الذ اذه ديما يملا بيلص بسحي اذ 5-٠١(. :هور) "هتايحب صلخت نوحلاصم
 دلير فا ظيعلاو هنادلعأ عرجإل لكج ايولضل نست ابق ديوظ دقو هتوفال ىلع اعطاق

 تام دق اذإ حيسملاف .ةئيطخلاب هلل اودع ملاعلا ىلإ ايتآ ناسنإ لك ناك امل نآلاو

 ديل نانسنإل ولك ةايك نال نابط خالو .ناسنإ لك لحا نم هبح عفادب 200

 نكي مل ولو :١5(. ”وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كلهي ال

 اهلا مو قكام هييلصب .اةايلئالا + صؤاس عييت ةييسالاص- ينبخ او اذكعا خيسللا
 نكلو ؟ةيناسنإلا ةايح هاحت ةيلوؤسم اذكه مزتلي نأ ردقي هألا ريغ نمو ؟عومجمك

 ءاقشلاو رشلا يف نوشيعي رشبلا نيئالمو حيسملا بيلص ةيمهأ يه نيأ لئاق لوقي دق

 ىغليل حيسملا بيلص ْف سيل كلذ يف زجعلا نأ ءالؤه لثمل لوقنف نحن امأ ؟توملاو

 راهنلا يف بحلا نوضفري نيذلا نيئالملا ءالؤه ةايح يف نمكي زجعلا لب .ءاغلإ
 وعل ا مخ را نيبب وو ةمدلاق# ميهبلا ليللاو ءاعبتلا- يف نوشيعيو عيورلاو

 قو افا يذلا يقلل حاف[ نب 'ةآيطلو تحلا كيح ”حيسملا بِيلص سيل اذإ

 دق يذلا عقاولا .ناطيشلا عم اودقاعتو ةايحلا ىلع اوبلقناو قحلا عم اوبراضتو بحلا

 سانلا بحاو ماعلا ىلإ ءاج دق رونلا نأ ةنونيدلا يه هذهو" هلوقب برلا هصخش

 ضغبي تائيسلا لمعي نم نال ةريرش تناك مهملامعا نال رونلا نم رثكا ةملظلا
 يكل رونلا ىلإ لبقيف قحلا لمعي نم اماو .هلامعأ خبوت الثل رونلا ىلإ أي الو رونلا
 سانلا نم نيئالملا ىرن اذهلو 70-١١( :“وي) "ةلومعم هللاب امأ هلامعأ رهظت
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 ىلع ةئيطخلاو قحلا ىلع لطابلاو رونلا ىلع مالظلا نولضف» ناطيشلا عم نيدقاعتملا

 الو تناك مهلامعأ نال كلذ لك .ةبحما ىلع ةوادعلاو ةيحضتلا ىلع ةينانألاو ربلا

 .لوميسو ساّبدو يزحيحو يطوي رخسالا ادوهي اي قلل 5 .ةريرش 2

 وك )١ هيبأ ةأرماب ئازلاو ملاشيباو نونما اي كلذك سيلأ ؟ةدضفلا قاشعو لاملا دابع

 سدوريهو يطنبلا سطاليب اي كلذك سيلأ ؟تاقبوملاو ,وجفلا قاشع ١(« :ه

 نويقيدصلا اهيأ كلذك سيلأ ؟يساركلاو بصانملا قاشع سوفيرتويدو كلاميباو

 نيميلا ماا :117عا) لوهجملا هلإلاو ةيداحلإلا ةفسلفلا دابع «نوينيثالا نويروقيبالاو

 .نزتخملا لهاجلا نغلاو سلتحملا عماطلا اينانحو بصتغملا ملاظلا باخا اي كلذك

 ؟(١.-9 :5وك ١١ هللا توكلم نوثري ال نيذلاو ةضفلا دابعو كلملا دابع
 و

 متنا هب وضعبت مالعف .بيلصلاب اتوم «توملا ىح اذكه مكبحا لق حيسملا ناك نإف

 مكلاح ناسلو ؟ةيواحملا عم اقاثيمو توملا عم ادهع متدقع 23 مكنوكل سيلأ ؟اذكه
 ) 3 ور 03 2 ل رو 98 1 ير 20-

 اينضلا ةنع اوليه قي رطلا نع اوديح تاعداخم اورظنا .تامعانلاب انوملك ١ لوقي

 ريغلاو باقرلا ةاسق اي' ١١-١١(9 :”.شا) "ليئارسإ سودق انفناعآ' ف اولزعا .
 اس

 نذإ مالعف ؟مكصلخم ةوقو مكيداف حالصو مكقلاخ ةمو مكحيسم بيلصب

 هيلع جاجتحالا مالع لب ؟هدض ناطيشلا عم فلاحتلا, هيلع اذكه بالقنالا

 اكالهو انئاقش يفو اناياطخ يف اذكه انكرتي مالعف ًاقح انبحي حيسملا ناك ول ؛نيلئاق

 نولازت الو متنك مكنأل سعني ال مككالهو ىاوتت ال نوؤارملا اهيأ مكتنونيد ؟كلف

 جاومأ «ةعلتقم ةفعاضم ةتيم رمث الب ةيفيرح اراجشأ .حايرا اهلمحت ءام الب 2



 هي) "دبألا ىلإ مالظلا ماتق امل ظوفحم ةهئات نوح ,مهيزخن انعاشم ةدبزم ةجئاه رحب
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 عرقي افقاو هليحنإب حيسملا لازي ال نيكلاحلا نيئالملا ءالؤه ؛تايبلس لك مغر نكلو

 مأ اوناك نيفرجعتم .نيلغتسم مأ اوناك نيملاظ .نيقساف مأ اوناك ةانز باوبألا مهيف

 ةاطخ .نييسيدوريه مأ اوناك نويسطاليب .نييقودص مأ اوناك نييسيرف .نيدحلم

 عم بولقلا يل اوحتفا لوقي وهو .نييرماس مأ اوناك نييادحمب .نيراشع مأ اوناك
 ."ليللا ىدن نم يصصقو لطلا نم ألتما يسأر نال" لوقعلا

 عبطألو كشويج حرسأل كتانكث باوبأ يل يحتفا ةمللاملا ةيناسنإلا اهتيأ لحا

 نونيلعتجز لوا فيس ةقمأ -ىلغم ةنمأتءفرت هلا !يكل» لجتاتم 'كحامرو اكس -كفؤيس
 باوبأ يل يحتفا .كيلإ هللا مالس وه انأ ينأل .(4: ”شا) دعب اميف برحلا

 داحلإلاو كشلاو بيرلا ةكوشو بذاكلا ملعلا ةفرجع اهنم عزتنال كتاعماج

 ' نم-كتنج دق يئأل «حيبصلا مجنلا مهوقع فو نيقيلا كائانبأ بولق يف عرزألو
 .ملااعلا بنل, ايتاظاناسنإ كا تريلابتمرينأ :ىكلو» نيمشلا وم ”اكاعملا رثكا :ازؤون .ءامسلا

 دق ينأل «ةقحلا ةياعرلا حور كتداس لب كتاعر نحشأل كتارمتؤم باوبأ يل يحتفا

 كنوجس سيراتم يل يحتفا .فارخلا نع”يسفن لذبأل ًاح اص ًايعار قوف نم كتئج

 ربلاو بحلا ناطلسبو لب ءاقاساسأ عزعزأو يليحنإب اهيلإ لزنأل ءكتالقتعم لافقأو

 ١ 024170164 5١عا)تاّنج سداقمو هلل دباعم ىلإ اهرحأل ب ءاييروشاب ةفاك ىلا

 ا م را ةراتكجملا باسو اهتيا ةعساو دنيا يانا

 كحخاوكأ تاقاطو كزيلاهد ذفانم ةسئابلا ةليلذلا اهتيأ يحتقا اضافات اذ

 الف



 ىصقتسي الو دمي ال يذلا ءامسلا ىئغب اهعرزال كئارقف بولقو كمايح ققشو

 ع 3 ع 7 : 7 . 5 8 َ

 داوفا جاما الزان هاهسبلا نم زب و ةزرطم ةيراعلا كماسججإ فوف ةسادقلا كسبلاو

 | .كتانب بولقو كينب
 لوحاو كتيدوأ يف صالخلا عيباني رجفا يحور تو ام

 ءاروام نمو لزألا بلق نم تئج دقو ال فيك .تانج كرئاغمو اروصق كخاوكا

 يرسكنم يفشاو مالسلاب نيكاسملا رشباف رارسألا كفاو رفسلا حتفال روهدلا
 ول) "ةلوبقملا هللا ةنسب زركاو رصبلاب نايمعللو قالطإلاب نيروسأملل يدانأو بولقلا

 "1 39 5 5 - 3 ١ ما ٠.6 11 0 |! . ٠6 هادأت .

 حيمسم كباوبأ ءامأ املاط هناوهش عباصأب ةقنتحملاو هئايربك تاملكب ةريكلاو

 ناطلسب ةقيمعلا كتاردحنم يفو لوجتي هليحنإ ةملكب كعراوش يفو عرقي بيبح

 ثيح كايتاسب يو لب .بلصي كراوسأ جراحخو كتاعفترم قوفو ببطي هتوهال

 ,سلخ و دعي هلا نيك نع تاوامسلا ىلاو رصتنلاو ثعبي عيبرلا يف راهنلا

 هل .تحتفا ؟حيسملا نه تنأ نيأو مويلا كلنم حيسملا نيأع ةسينكلا اهتيا .تنأ اهاو
 000 5 ام ١ 24 1آث م ب 0

 تلفقا كنا م !دولخل ناجيتب جوتم وهو دحب مرك كييإ لخديل ةعبسلا كباوبأ ةلفقاأ قلنا“ ما ولكل ناكيق مات آ١١ب هلا اح 7 1 ١

 ىدن نم هصصقو لطلا نم هسأر ًالتميل اجراخ هيتكرتو اهلك باوبألا هليحنإ هجوب

 يف ةيبهذ مانصأب هل يظفتحتل كلذو عومدلاو ءامدلا نم هصصقو هسأرو ليللا

 دهع تيسنأ ؟لكايهلا يف ةيرشب ناثوأو مانصأبو دباعملا يف ةيضف ناثوأبو سئانكلا

 مث نم تحرو كئادف قاثيم تقزمو كتبوطخ متاخ' كنع تعزنو كابص

 ايكاب عرقي باوبآلا جراخ بيبحلا ةكرات ؟نيقسافلا عم ةيواز لك دنع نيعجطضت

 .ايماد دوعلا قوف هيعفرتو لب ابحندم ههجو ىلع فرصنيو

 لم



 اراب قام دما ازلصر ةيزجكلا فقام خم تنأ نبأ :مّويلا ةسينكلا اهنيا 'هيإ

 .ناطيشلا هجو يف ًاحوتفم ادحاو اباب الو بيبحلا هجو يف اقلغم اهباوبأ نم ادحاو

 بلق يفو حيسملل حتفتو ًاباوبأ ناطيشلا دباعمل قلغت تحار لب بسحف كلذ سيلو
 كولملا روصق ىلإ حيسملاب لخذت ملأ وأ .اباوبأو ًالافقأ نكسب ناطيشلا ثيحو يلايلل

 لحدت ملأ وأ :5١(. 4يف) نيسيدقو نينمؤم اهئانبأ نم قلختو لسالس يف ةريفسك
 3ع سدقلا حورلا ةبهوم مهائم تاوق ىلع 0-52 ممألا تاالقتعم

 ةسورحملا ةيديدحلا اهباوبأ حتفتو ةالصلا ةوقب نوجسلا تاساسأ عزعزت ملأ وأ 57

 لب ؟55-75(9 :5١عا) ةميرجلاو ةئيطخلل اودبعتسا اناط اديبع اهتانبأ نم ررخحتو

 ةوقب اهوحتف سقرم مأ ميرم تيب يف ذيمالتلا عمتجي ثيحو ءارقفلا تويب لحخدتو

 ؟(77١: ١1عا) تاوقلاب ةينغ ءام ىلإ ةالصلا

 تلفقأ دق املاط اباوبأ ملاعلا يف حيسملل نيحتفت ةسينكلا اهتيا اذكه تنأ لهف

 سكعلاب ترص مويلا كنا مأ ؟تقلغأ دق املاط يقن بهذ نم اقاوسأ هليحنإلو

 ةوقب تعتمت دق نيسيدقلل ىلا ةسيئحلا نأ نيملعت  كلفأ ؟اباوبأ ناطيشلل نيحتفت

 ىلع حتفت ملو ةيبناحلا ذفانملاو ةيلفسلا باوبألا ةفاك تدس دق امئفوكل سدقلا حورلا

 مويلا نيعقوتت فيكف .هللا ةوق اهلالخ نم تذفن قوف نم ةدحاو ةقاط ىوس اَتاذ

 لك تحتقف امدعب ةنيفسلا يف ةيولعلا ةقاطلا كيتاه تلفتأ دقو ةوقلا تاذ تنأ

 ا ا ف ل1 عل ناكولتو لسجل 'ناضتيفل ةيلفسلاو ةينئاججلا فاوبألا

 ءراحبلا نفسو ملاعلا سئانك عيمج اي ةيحلإلا ةنيفسلاو ةيلوس رلا ةسينكلا كيتاه ىلإف

 اي سدقلا حورلا حايرب ةعّرشملا ةنيفسلاو ىلوألا ةسينكلا ةنبل ميرم ءارذعلا ىلإ لب

 .ةيعارشاللا نفسلا عيمج

 علا



 كعداخم يف لجلحت يهو ليحنإلا سارجأل كعماسم يحنفاف يسفن اي تنأ اًمأو

 حورلا ةمكحل كلقعو ايفخ كئاشحأ غدغدُت يهو بح-ا ةعشأل كبلقو اقيمع

 ًالتما دق كلجأ نم هسأر نأل ,ةعيدو ةمامح كتماه قوف فرفرت يهو سدقلا

 .ليللا ىدن نم هصصقو لطلاب

 هسبلأ فيكف يبوث تعلخ لق تأل

 .ًاليقث سومانلل ليل يف تّبستو .اصراق ةئيطخلل ءاتش ةبيبحلا ةسينكلا لحدت دق

 كرتتف .ادوهع ةقيحسلا ملاعلا نايدو يف مانتو لب .ةقرحم تاوهشلل ةملظ يف سلجتو
 يهو .ةئلتمم لطلاو ليللا ىدنب هصصقو ةسارو عرقي با ألا جراح حيسملا كاذإ

 تعلخ دق" لوقت اهتابس قمعو اهرطب ةفاثكو اهرومح ناضيفو اهئاوهش ةرمغ ف

 ."هسبلأ فيكف يبوث

 بوث سبلتو حورلا بوث ةسينكلا اهيف علخت ذإ ةنجام ةنايح-و ةحماج ةدرل اهّنإ اقح

 صراق ءاتش قو ةيراع اذهك عقاو ف شيعت نأ اذإ ةسينكلا ردقت فيكف .دسجلا

 برمت نأ ردقت فيك لب ؟ةايحلاو ةرارحلل دقوملا يق ران الو ئفدلل بوث ال ثيحو

 اذكه ةيراع يهو انيربكو اران ضرألا ىلع ءامسلا نم بكسني وهو بضغلا نم

 برا ردح دقني ةلئال اذ ررلا نيرماقلا كو ريب و ةدراب ءاتنل ايان ةنخاد

 ةسينكلا تناك ام اذإ اميسالو "تبس وأ ءاتش يف مكبره نرركي الفل اولص" هلو

 ؟رورشلا اهدالوأو اًقانبل ةعضرمو اياطخلاب ضخمتت ىلبح هذه ةفحت رملا ةيراعلا

 ةديدجلا ءاوح «ةسينكلا تحار .اذهك ءاتشو تبس يف لب .اذهك يرع يف اقح

 ىطغتت نيتلا قاروأبو سودقلا ةرضح يف يهو لب ىرعنتل ةيناث ىلوألا ةبرجتلا ديعت

 سمشلا تقرشأ ام ادإ ,نكلو . رتستت ارتست سومانلا لامعأو ىادلا ربلا قاروأبو

 نادت



 عنشأ ةسينكلا ءاوح يف يرعلا رهظيو .لامعألا طقاستتو قاروألا لبذت ام ناعرسف

 ةيرعتم ةئيطخلا ةرجش ىلإ عوحرلا لعفبو تتاب مويلا ةسبدكلاو ءال فيك .ًأدراو

 قاروأ دمتعت يهو ١5( :4فا) قحلا ةسادقو ربلا يف هللا بسحب قولخملا ربلا نع

 يقابك تسل ينإ مهللا" لوقي اهاح ناسلو ؟ءاطغ يتاذلا ربلا لامعا و. ايوث قيعلا

 0 عوبسألا يف نيترم موصأ عراشعلا اذه لثمك الو نيفطاخلا نيملاظلا سانلا

 نع ةنايرع نيينادلكلا ضرأو لباب ضرأ يف مويلا ةسينكلا مانت ملأ وأ .؟"يلاومأ عيمج

 ؟ةرفاسلا ةقيقحلا ةهجاومو برلا هجو نم برهتلا لواحت يهو ةبححا نع ةيراعو ربلا

 هجسن دق يذلا بوثلا سبلت فيك فرعت دعت مل تح ادح ةقامحلا ا تغلب اذكهأ

 نيأ" لوقت تحار دؤادك ام نك ؟هبيلص عنصم ف موسي بيبحلا برلا اهل

 تناف تاوامسلا ىلإ تدعص-نإ .برها نيا كهجو ندو .كحور نس بهذأ

 قف تنكسو حبصلا يحانج تذحأ نإ .تنأ اهف ةيواهلا يف تشرف ناو .كانه

 يناشغت ةملظلا امنإ تلق .كنيمي ئيكسمتو كدي ئيدق اضيأ كانهف رحبلا يصاقأ

 ةملظلاك .ءيضي راهنلا لثم ليللاو كيدل ملظت ال اضيأ ةمملاظلا .يلوح ءيضي ليللاف

 ؟(1 مسي :1*  رم) "ىفأ طي نم يتحسن نيلك تينتقا تأ .كنال. .رونلا,راذكه

 عم اهعقاوب هجاوتت ملام اهتئيطخ راع نم اصالخ مويلا ةسينكلا لواحت الطابو

 بشنخلاو شقلاو بشعلاك لامعألاو .تطقاست دق قاروألا ىرتل .هليحنإ يف حيسملا

 دقو يدبألا ربلا ىرتل لب تعنو ترهظ دق ءاضعألا يف اياطخلاو .تقرتحا دق

 لبق هيفإ انراتحا امك" ىنبلوب :لوسرلا لوقك ايلزأ ادادعإ حيسملا بيلص يف امل دعأ

 عوسيب ىئبتلل اننيعف قبس ذإ .ةبحما يف همامأ مول البو نيسيدق نوكنل ملاعلا سيال

 : ! ّح .(5-14: ١فأ) "هتئيشم ةرسم بسح هسفنل حيسملا
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 ءاتشلا بلق قو ةيرعتملا سئانكلا اهتيأ ضيبألاو رمحألا يئادفلا بوثلا اذه ىلإ الأ

 ءاتشلا ةنبا اي ئفادلا شابكلا شبك ورفو دولحلا كيتاه ىلإ ؛ .ةفحبرم توبسلا مايأو
 ترن ةيورر دل يب ةيلشلا , ةيادمأب دل ايدباق ةدعترللاسوياطلار

 .اهسافنأو الاص وأ

 ؟نامبإلاو ةيدومعملاب اهسفن ىلع هتعطق دقو سدقملا اهدهمم نم مويلا ةسينكلا نيأف

 اهماعط وه نيأ لب ؟ةيليمنإلا اايقالحأو ةيوامسلا اهايثو ةبحورلا اهؤايزأ يه نيأو

 الاكتا رهدلا ةسينك نأ ؟ءامسلا نم لزانلا زبخلاو تيزلاو لسعلاو فيظنلا ذيمسلا

 اهلصا يف تناك موي ىلوألا ةنيشملا اهتلاح تسانتف .مويلا املامج ىلع تلكتا دق

 حلملاب حّلمتو ءاملاب لسغتو امتّرس هيف عطقت مل موي .ميلعبلل رخبتو مانصألل رخت ةيم
 ةايمع اهم دقو بيبحلا حيسملا تسانت دق ايسانت لب .(4: ١ةرخ) طامقب طّمقتو

 سدقلا حورلا ةنيز اهسنبلاو .ةسدقملا ةحسملاو نوريملا ؛تيزب اهنهدو ةيدومعملا

 اهيدي .يف ةيتونهكلا ةمدخلا ةروسا عضوو .ًاليعنت مالسلا سختب اهلّعنو .ةزّرطم
 نتخو .اهفنا ةيكذلا ةايحلا حئاورب رطعو .اقيوطت اهقنع قّوط دق ليجنإلابو .اعضو

 قوف لامج جات دسجتتملا هلإلا ركف عضوو .ايسور ادنيع اهي ذأ ةيحلإلا ةملكلا طارقأب

 اهقلحو اهمف ف سدقلا حورلا تيزو بحلا لسعو ربل' ذيمس بكسو .اهسأر

 <: ١زح) املامج ضرألا بوعش نيب فرعو اهمسا ممألا نيب كلذل جرخف .اماعط
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 ةيناز ةيحور ةجحوز ةرفاسلا ةنايخلا هذهو ةيملاعلا ةسينكلا مولا ودغت ال فيكف نآلاو

 ةضفلا مانصأل دبعتت تحار مويلا ةسينكلاو ال فيك ؟ةقساف ءادفلاب اهحيسم دهعلو

 قعد



 يهو ال فيك ؟(41-77: 9١1عأ) "نييسسفالا سييماطرا يه ةميلفع" نيرهد

 خاردش الح ام لباب يف رصنذحوبن هبصن دق يذلا بهذلا لاثمت مامأ مويلا رخبُت

 دبعتت يهو ال فيك ؟(١7-١: ا"اد) هللا بعش نم ةيقابلا ةيقبلا وغندبعو خاشيمو

 ةرات اهتالص يفو ةرات اهموص يف ينانألا يمنصلا اهلجعو ٍقاذلا نوحادل مويلا

 مل حيسملا عم لوقي اماح ناسلو ىرحخا ةرم اقامدح يفو ةرم اهتقدص يفو ىرحأ

 دّبعتت مويلا ةيملاعلا ةسينكلا تحار اذكهو .يف ايحيل تاذلا لب حيسملا ايحيل بلصا

 دق ركب ويعد زيف اذعام ةيلكلا اييملسد اهئايبلا صرخش .ق ةينيدلا ةمظعلل

 لب رع نك 5 ا لايناد الخس ام سويراد صخش يفو ةيملاعلا ةمظعلل

 ثنا ركل يكل كسا هيل ابلج ءارص سلا نو سلا ريشا دوف

 ؟ةحماج صالخلا ليحبإ نعو ةيناز حيسدملا ةبحم نع مويلا ةسينك

 يف دسجلا لامعأبو اهلقع يف ةيداحلإلا تافسلفلاب تنز داق مويلا ةسينك نإ لا

 رقفلا عفادب الو داهطضالاو فيسلاب سيل كلذو اهريمض يف ملاعلا مانصأبو اهبلق

 رطبلا عفادب لب .تايدسجلا يناوزلا ضعب نأش «تاحايتحالا رئاسو تاعاجناو

 ةئيطخلل بيذملا قرحتلاو .راهنلاو ليللا يف ةحيبقلا ةوهشلاب محشتلاو لالدلاو

 دسجتلا سداقم. طّرفت مويلا دسحلا ةسينك تحار كلذ لحا نم .رانلا ةمعط

 نم لب ءبهذ نم ناسل لجالو يراعنش صيمق لجالو سدع ةلكأ لحال ءادفلاو

 كناريج عم تينزف" ةبوتكملا ةملكلا اهقحب تمت دق اذهلو .ةضفلا نم نيثالث لحا

 ةرقتحم لب ةينازك ينوكت مل .ةطيلس ةيناز ةأرما لعف اذه لت تلعف ذإ .يعبشت ملو

 كلعل برلا ةملك ةسيئكلا اهتيا مويلا يعمسا كلذل .(ه6-١ :+ + وز"ةرجألا

 ادهع كل ميقاو كابص مايأ يف كعم يدهع ركذا نيكلو' كل لوقي وهو نيبوتت

 كل نهلعجاو رغصلاو ربكلا كتاوخأ .نيلبقت ذإ نيلجختو كقرط نيركذتف .ايدبأ
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 يركذتت يكل برلا انأ ينا نيملعتف كعم يدهع ميقأ انأو كدهعب ال نكلو تانب

 لوقي تلعف ام لك كل رفغا نيح كيزخ ببسب دعب .لاف يحتفت الو يزختف

 حرفا احرف" ةلئاق ءايعشا يبنلا عم نيفتق اذكهو :٠0-15(. ١"زح) "برلا ديسلا

 لثم ربلا ءادر يناسكو صالخلا بايث ينسبلا دق هنال .يملإب يسفن جهتبت .برلاب

 :٠١(. ١51شا) اهيلحب نّيزتت سورع لدمو ةمامعب نيزتي سيرع

 كنيمي نع مئاق ناطيشلاو هللا حبذم مامأ فقاولا ميظعلا نهاكلا عشوه اي تنأ اّماو

 اوسبلاو ةرذقلا بايثلا ةبوتلاب كمامأ نوسلاجلا كؤاقفرو تنأ عزنأف .كمواقيل

 ةاضقو ةيآ لاجر.مكنأل كلذ .ةرهاط سوورلا ىلع ةمامعو.ةفرحدم ابايث" ةسادقلاب

 اهنإ' سلوب لوسرلا عم لوقي مكلاح ناسلو :7_٠١(. ”كز) رايد اوظفاحو تيب
 ليللا ىهانت دق انمآ نيح ناك امم برقأ نآلا انصالخ نإف .مونلا نم ظقيتسنل ةعاس

 يف امك ةقايلب كلسنل .رونلا ةحلسأ سبلنو ةملظلا لامعأ علخنلف .راهنلا براقتو

 اوسبلا لب .دسحلاو ماصخلاب ال .رهعلاو عجاضملاب ال ,ىحسلاو رظبلاب ال .ناهتلا

 ١١-١4 :17ور) "تاوهشلا لجال دسجلل اريبدت اوعنصت الو حيسملا عوسي برلا

 امهخسوأ فيكف ّيلجر تلسغ دق -ب'"“*

 ءايرلا ف ةيسيرفو ةطقاس ةايحلا يف امل ةجحو ةرفاس ة.سينكلل ةطلاغم نم اهلاي

 لب ةسينكلا تسلل ؟ةسينكلا مأ حيسملا ؟نيلجرلا ةراذق لسغي يذلا نم هنأل .ةبذاك

 ام ءايقنأ اذكه اونوكيل .لبق امو سمأ ذنم هذيمالت مادقأ لسغي يذلا وه حيسملا

 دق" لوقت يهو قحلا اذهبي يعدت مويلا ةسينكلا تدغ اذإ قت- يأبف .كالملا نبا الخ

 نم لسغ وها .اقح دسجلا لامعأ نم لسغ وها ؟"امهخسوأ فيكف يلجر تلسغ
 اذه هلا بسح نلا اياطخلاو بونذلا نم لسغ وها ؟ًانيقي ملاعلا يف يذلا داسفلا

 ل



 7-1 اديكأ ةيصعملا ءانبأ يف لمعي يذلا ءاوملا ناطلس سيئر بسح رهدلا

 فيظنتو سوؤكو قيرابأ لسغ وه امنإ ةسينكلا اهتيا ؛ويلا كلسغ نأ مأ ؟(

 لثم نيمستأ .(178-35 :78تم) ىتومل روبقل ضييبتو ةحفصلاو سأكلل يجراخ
 ؟ةَسْينكلا اهتيا 20000

 لسك نم سيل .ربلا نم لب مثإلا نم سيل نكلو مويلا كيلجر تلسغ دق لجا

 .ءارقفلا خاوكأ ةبرتأ نم لب ءاينغألا تاقلمت نم سيل .داهجلا رابغ نم لب مونلا

 سيل .( بولصملا حيسملا حور) ةيحضتلا حور نم لب رطبلوو لالدلا حور نم سيل

 ةداق اي كلذك سيلأ .قحلا حور نم لب هوجولاب ذحألاو ةاباحناو ءايرلا حور نم
 كيلإ سدقلا حورلا تاراذنإ نعمسنل كلذل ؟رابكلاو مهلم راغصلا رهدلا ةسينك

 يف بهذ متاوخب لجر مكعمجم ىلإ لخد نإ هنال' لوقي وهر بوقعي لوسرلا ناسلب

 هل متاقو يهبلا سابللا سباللا ىلإ مترظنف خسو سابلب ريق اضيأ لخدو يمي سابل

 قلق: ىظوما رحت ,نملجا وأ ؛ كانه :ثنأ .فق ريقفلل متلقو انسح. انه ؛تنأ نيلجا

 .ءابحألا ينوحا اي اوعمسا .ةريرش راكفأ ةاضق نوريصتو مكسفنأ ف نوباترت ال لهف

 نيذلا هب دعو يذلا توكلملا ةثروو نامبإلا يف ءاينغأ ملاعلا ءارقف هللا راتخا امأ

 ىلإ مكنورجي مهو مكيلع نوطلستي ءاينغألا سيلأ .ريقفلا متنهاف متنا اماو ؟هنوبحي

 متنك نإف .مكيلع هب يعد يذلا نسحلا مسالا ىلع نزفدحي مه اماو ؟مكاحما

 وامه نعلق كاز يلق باكا: يتس يكزللا٠سوفالا ترام
 ١- :17عي) "نيدعتمك سومانلا نم نيخبوم ةئيطح نولعف: نوباحت متنك نإ نكلو
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 نإ ةيواهحلا ىلإ اذكه نيطبهتس ءامسلا ىلإ اهئايربكب ةعفترملا موحانرفك اي تنأ اماو"

 كتابرض اديس دحاو موي ف معن .كذاقتفا ناهز. .قرعت و كباقي حيسملا نا يبوتت م

 يف نيلوقت كنال .رانلاب قارتحاو عوجو نزحو توم" .ةرحأتملا روصعلا لباب اي

 تنسين" و ورا خلو ةلزمرأ تسلو ةكلم ةسلاجج انأ ..كلبلق

 ول) "ةهفرتم لالدلاب موي لك نيمعنتت تنأو زبلاو ناوجرألا تسبلو "اديجمت كسفن

 حرط دقو نيكسملا رزاعيلا نم نيززقتت ازّرقت لب بسحف كلذ سيلو 7 ١19(.

 نم يوعي وهو حورقلاب ابورضم بالكلا حرط ةيضفلاو ةيساحنلا كباوبأ دنع

 ١١(. :١ول)ابعرم ءاوع حورجلاو ضرملاو عوجلا

 كباوبأ مادق نيح ورطملا كفئلوأل مويلا هنيلوقت يذلا ام ةهفرتملا ةسينكلا اهتيا يل يلوق

 نم ىح اوعبشي نأ مهرودقم يف سيلو نامرحلاو عوجلا نينأ نونئي مهو بالكلاك

 اركسو ارطبو ةليلد اي امحشتو ةنمس كافك الإ ؟ةمسدلا كدئاوم نم ةطقاسلا تاتفلا

 نوكيم هلال .ةيسيرفاب ءايرو ايلك لي ةيلباباي امسفو اعاجطضاو ةينبطنربب اب

 لسغيو كمت مويلا يفرعت مل نإ كنم ًالامتحا رثكا ةلاح نيدلا موي ارومعو مودسل

 نأب يملعاف آلإو .كتاوحخأو كناوحا مادقأ تنأ يلاتلاب يلسغتلو كيمدق حيسملا

 :ةلادخ ذل للا: توكل لب كانوتيسس نيراشعلاو ةاطنللا

 طلستملا عيمج يفشتو اريخ علصت تلاح دقو حيسملا مادقأ ةسينكلا اهتيأ يركذت الأ

 ضررا فو ساومع.قيرط. يف ةبزتألا اهقوف :تلع.انقو اهيركذا“ .سيلبإ .مهيلع

 نييرماسلا ىرق يفو موحانرفك ةقزأو ليلحلا عوبرو نييردجلا ةروك قو تراسينج
 عومدلاو ءامدلاب ةحطلملا حيسملا مادقأ يركذا .ةثجلجلا قيرط يف ءامدلا (يحأو

 قشمد قيرط ف ريست يهو نيسيدقلا هلسر مادقا يف ءارقفلا خاوكأ ةبرتأب ةربغملاو



 ضرألا قراشم يف لب .انيثاو سوثنروك ف .ةيكاطناو ةيبرعلا يف .ةرماسلاو

 .اميراغمو

 نيطايشلل تناك املاط انادلب حيسملل تحتف كنال انيداف لسر مادقا اي تكروب الأ

 تاّيحلاب تناك ًاقرط تكلسو ًاثاريم مالظلا كلمل تناك املاط ًامأ تكلتماو ًاعالق

 لجا نم مونلل الو نعم ليحبإلا ليبس يف ةحارلل فرعت مل مادقا .ةعورزم براقعلاو
 هي دئادشلاب لازت الو تناك 0 اقرط حتفت تحار لب ىوحف ةملكلا

 رئاود .ميركلا تنب اي نيلعنلاب كيلجر لمجأ ام" ةبوبحملا ةيلوسرلا ةسينكلا اهتيأ هيإ

 كيلجرب تلج دقو ال فيك :١(. 7شن) "عاّنص يدي ةعنص .يلحلا لثم كيذخف

 .ىرخأ ةرم نوتآلا فو ةرم نوجسلا يف .ىرخأ ةرات رحبلا يفو ةرات ربلا يف نيتاه

 لابحلا قوف ةلعولاك ةيهاز تنأو ىرخأ ةرتف روخصلا قوقش نيبو ةرتف روصقلا يف
 مويلا كمادقا دنع سولجلا انل ولحي ال فيكف ةبوبحم ةليالاكو ةليمج كتازفق فو

 ؟حيسملا مادقا يه امنإ كمادقاو

 تاحارجو ةراذق لسرلا مادقأ رابغ بسحيأ؟ةرصاعملا ةسينكلا اهتيا مويلا اذامف

 كمادقأ ةفاظن نيبسحتأ ؟ارانشو رة يف عوسي بيلصو ةقامح مهداسحأ

 00 ل دب قب 10و فا و راو ةيسيحللا رع اياعسر ةيدقلا نع وبلا

 ارون مالظلا نيلعاجلا .ًارش ريخللو ًاريخ رشلل نيلئاقلل ليو" ءايعشا يبنلا لاوقأ
 مهسفنأ نيعأ يف ءامكحلل ليو .ارم ولحلاو ًاولح رملا نيلعاجلا .امالظ رونلاو

 :5١(. هشا) ماوذ دنع ءامهفلاو



 مدلا تامامح ىلاو .اهمادقأ ّياذلا ربلاب ةخسّتملا ةسينكلا اهتيأ حيسملا لسغم ىلإف

 كرب ىلاو .مدلا ةفزانك اهمادقأو اهيلجر ىلع فزنت ىلا اهتيا حيسملا يف يئادفلا

 ةليلس يايرسلا صربألا نامعنل مويلا تتاب نماي ةقيمعلا هرافأو سدقلا حورلا

 عم يلوق يرحلاب لب "ادبأ يلجر لسغت نل" سرطب عم يلوقت نأ كافك هنال .ةليلخو
 . قروهط قئيطخ نمو يمثا نم بر ا ئلسغا" اراهكلا ةؤاد

 نل .(5 :١*وي) ؟يلجر لسغت تنأأ ديس اي" دحمبا برل لقت ال سرطب اي تنأ اماو

 يدي اضيأ لب طقف يلحر سبل“ كيس ان +ءب(قغ 217ن) ادبأ يلجر لسغتن

 تاريهطتلاو ةيليحنإلا لساغملاو ةيمدقلا تامامحلا كيتاه ىلإ لب .(4 :١”وي)يسأرو

 -١١عا) غابدلا ناعمس تيب اولخدت نأ اوملعتتف هللا سئانك مادخ عيمج اي ةيئادفلا

 ٠١ عا) هاحلاو ىئنغلا ثيح ةئملا دئاق سويلينرك تيبو نامرحلاو رقفلا ثيح (©1

 ةرهاطلا مادقألا هذه معن .ءاوس دح ىلع ةرهاط كلاسمو ةديدج مادقأب 2(«

 مهل اوزركتل سبيليف عم ةرماسلا ىلإ اوردحنت نأ نوردقت اهريغب سيلو ةديدجلا

 اولخخدتو (40-: 6عا) يشبحلا يصخلا اودَّمعتو اورشبتل ةزغ ىلإ اولزتتو حيسملاب
 :١4_١٠5( 5عا) ةايسو سلوب نيلوسرلا عم اريتايث ف ناوحجرألا ةعايب ايديل تيب

 ةئيطخلا نم مكمادقأ حيسملا لسغي امدعب لسرلا حورب اهلك ةقيلخلا اوفوطت لب

 .تنأ كيديب كمادقا يلسغت نأ نم ةسينكلا اهتيا راذحف نذأ .سختلاب اهلعنيو

 .نيسحتت رثكألابف قاذلا كريب حيسملا رب نيلسغت كلذب نال

 ىلإ اهقيرط يف يهو لابحلا قوف هئارذع ِْ حيسملا مادقأ يقفارف يسفن اي تنأ امأو

 دقو هيسيدق يف حيسملا مادقأ يلسغاو .اهتبيسن تاباصيلا ىلع ملستل ايركز تيب
2 

 ٌةهدعاَملا كيتاه دنع يرمست اريمست لب .ايولضم خ ءيدسلاب ةرشيم «كليلا تلصو



 كاياطخ ةبرتأ نم يلسغُت يكل بيلصلاب ةيهلإلا مادقألا كيتاه ترّمُس دق ثيح
 كلذ انيأو اساور لب ييحف انادقأ سبل

 يئاشحأ هيلع تنأف ةوكالا نم هدي دم ييبح -

 ةيحورلا ذفانملا ّدسي رشلا .اهحتفي ربلاو ةيوامسلا بآوبألا لفقت امئاد ةئيطخلا

 دس نم فثكأ ءاقش نم لهو .اهحتفي بحلاو ىوكلا قلغي ءادعلاو .اهكفي ريخلاو

 لصح دق يذلا عقاولا ؟ىوكلا ماكحاو ةيوامسلا ذفانملا لافقإو ةيهلإلا باوبألا

 حتفتو ناسنإلا هجو يف ةيهلإلا باوبآلا دست لازت ال لا ةئيطخلاب ءدبلا ذنم ناسنالل

 رولا سرك و توما بارت نع قصب هياء اء وب هل

 ملاعلا ىلع لطتل ئيسالا ملاعلا نم بيبحلل تحتف دق ةيوامس ةوك ةمث نأ ىلع

 هدي بيبحلا حيسملا دم دق اهنمو بيلصلاب بحلا ىوك يه .( ناسنإلا ملاع)ىدألا

 حيسملا ةيرشب مسج يف تحتفنا موي كلذ ناك .ءاشحألا هل تنأف ناسنالل

 توملا ىوك اهرودب علتبت تحار ةيئادف ةذفانو ةيبح ةوك نم رثكا بولصملا

 ةرك لالخ. نمف .ارارحأ نيروسأملا ةمايقلاب قلطتو ميتا تاوباو ةئيطخللا لقانمو

 رظن هيدي ىوك نمو .ءادف مثإلا نم هادتفاف ناسنإلا بلق ىلإ حيسملا علطت هبلق

 هيلجر ىوك نمو .لالغتسالاو شغلاو عمطلا نم اهادتفاف ناسنإلا يدي ىلإ حيسملا

 نمو .ءامدلا كفسو رشلا كلاسم نم اهادتفاف ناسنإلا يلحجر ىلإ حيسملا علطت

 لهجلا نم اهادتفاف ناسنإلا راكفأ ىلإ حيسملا علطت هكوش ذفانمو هسأر ىوك

 ال يكل ديحولا هنبا لذب يح ملاعلا هللا بحا اذكه هنأل" كلذ لك .ءادف ليطابألاو

 :١7(. ؟وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كلهي



 ىلإ علطتي نأ رخآلا وه 55 يئادفلا يمإلا عقاولا اذهو ناسنإلا تاب اذكهو

 هيديو هيلجرو هبلق يف ةئيطخلا نع بوتيل ةّيبحلا ىوكلا هذه لالخ نم حيسملا

 ٍدِق كسلا نم دحاو" هلجالل املاط ,هدوجو تانوكمو هتايح رصانع عيمجو هلمعو

 .(55-174 :١ةوي) "متنا اونمؤتل قحلا لوقي هنا ملعي وهو

 ناسنإللو  ةقاط ةنيفسلا قو اباب ءامسلا يف مقفي نأ رداقلا .هدحو. وه. خيسملا اذإ

 ابعرم اذخأ نافوطلا مهذخأ دقو راّجفلا لاع ىلع اهلالخ نم لطيل ذفنم ئطاخلا

 هموتخ كفيو لفقملا ةايحلا رفس حتفي نأ رداقلا زيزعلا ديحولا وهو .(7: مكت)

 قمعلاو ولعلا حيتافم ىلع ضباقلا وهو ال فيك .(5: هؤر) ًالماك اكف ةعبسلا
 وهو ال فيك .حتفي نم سيلو قلغيو قلغي نم سيلو حنفي هنأل ؟توملاو ةيواهلاو

 ءامسلاو هنانحو هّبح يف وه امك هللا هلالخ نم ىريل هبلق ناسنإلل حتف دق بيلصلاب

 ىلإ هدي دمب لازي الو حيسملا حار هذه هبلق ةوك لالخ نم لب ؟اهدحب يف يه 5-8

 هبح عباصأبو .ةايحلاو بحلاب اهكرحيل رشلاب ةتئاملاو ةئيطحلاب ةدماحلا رشبلا بولق

 دقو ةقاطلاو تحتف دقو ةذفانلا ناسنإلا ىريف نهذلا دويع حتفي حار ةرشعلا

 .تبقث دقو ةيتايحلا ةيبلقلا ةوكلاو تملث

 ةلاهج اهرابتعاب هذه ةيئادفلا ةوكلا ةيمهأب هتعانق مدع وه هئاقشو ناسنإلا ميحج

 اندنع امأو .ةلاهج نيكلاهملا دنع بيلصلا ةملك نال" سلوب لوسرلا لوقك ةقامحو

 مهسفنال نوحتفي نوكلاحلا نونمؤملا ءالؤه حار كلذل ."هللا ةوق يهف نونمؤملا نحن



 مهتايح اهيف اوعاضأ (ةيبناج ةيدسج كدفانمو ةيلفس ةيملاع اوتار ةيتاذ ىوك

 ةحرجملا مهتماركو ةقزمملا مهتيناسنإ مغر نكلو .مهتيناسنإ اهتابتع نيب اورسحو

 ةيئادفلا ةوكلا ةيؤر نع نوماعتي نولازي ال ؛ةيرشبلا باوبألا نيب ام ةرثعبملا مقايحو

 تينغتسا دقو ئغ انأ" نييكدواللا ةسينك كالم عم لوقي ملاح ناسلو .حيسملا يف

 ءارقفلاو ءاسؤبلاو ةاقشلا متنأ " ًالئاق مهبيجيف برلا اّمأو ."عئش ىلإ يل ةجاحالو

 ابايثو .اونغتست يكل رانب ىفصم ابهذ يم اورتشت نأ مكيلع ريشأ .ةارعلاو نايمعلاو

 يكل لحكب مكنويع اولحكو .مكتروع يزخ رهظي الف .اوسبلت يكل اضيب

 فقاو اذنأ اه .اوبوتو نيرويغ اونوكف .هبدواو هخبوأ هبحا نم لك ينال .اورصبت

 وهو هعم ىشعتاو هيلإ لخدا بابلا حتفو ّنوص لعبا عم نإ عرقاو بابلا ىلع

 01 اا رز" عم

 ؟هتاقاط يف زيزعلا.هاوك يف نيمألا.هباوبأ يف قداصلا نوكي نأ ىسع نم نآلاو

 ؟هماكحأب لماكلاو هراكفأب رابلا (حيسملا) ناسنإلا نبا مأ ؛هراكفأب ئطاخلا ناسنإلا

 يف ناسنإلا قافخإ ىلع فورظلاو روصعلا لكلو لّلدت اهرسأب ةايحلا عئاقو نإ

 تاوذلا دمتعي وه املاط «ةقيقحلاو بحلا ىوكل هصيخشتو ةايحلا باوبأل هحتف

 تارابتحخا نأ امك 000 ةرثعبملاو ةدرحملا ةيناسنإلا راكفألاو اباوبأ ةيرشنلا

 حيسملا دمتعت املاط اهئلمب ةايحلا ىلع ةعطاق ةروصبو للدت ىرحألا يه نيسيدقلا

 هناا را فرك رغ اذإ ناسلالاف يوك ةحملا هناعارخب قو اداب ةبيلض ن يبطل

 هبيلص ةرارع وه وه كلذك حيسملاو . هباوبأ ملثو هريمض تاحارجو هبلق ةبرضو

 ميحجلا ىلع لطت ةيناطيش باوبأ كلت نكلو .هباوبأو هتاحارج حتفو هبلق ةنعطو
 هليحنآب حيسملا ىسمأ كلذل .اهتاذلمم ءامسلا ىلع لطت ةيهلإ باوبأ هذهو .اهتاباذعب

 نيح ةعاس يتأت" هلوقب ميحجلا ىوك يحتاف عيمجو روبقلا يرافح لك هيلإ وعدي
 اولعف نيذلا جرخيف .نويحي نوعماسلاو هللا نبا توص روبقلا يف نم عيمج عمسي



 -؟7 :هوي) "ةنونيدلا ةمايق ىلإ تائيسلا اولعف نيذلاو ةايحلا ةمايق ىلإ تاحلاصلا
8). 

 .(4: ١٠وي) ىعرم دجيو جرخيو لخديو صلخي دحأ هب لنغد نإ ءباب حيسملا ًاقح
 تاللقتعمو هتاينانا نوجسو هرورش لسالسو هاياطخ دقع نم ناسنإلا صلخي هيفف

 ىلإ علطتي وهو هدسجو هملاع ىوكو هتاوهش باوباو هبلق رفح نم جرخيو هليطابأ

 ة يف ةحوتفملا ةوكلا كيتاه نم ضفتنيل «ةيتايحلا هتاحا جو ةيبحلا حيسملا ىوك

 لجأ .هدوعصب ءامسلا يف حوتفملا بابلا كايذ لخديو تاومألا نم هتمايقب حيسملا

 ةيصالخلا ىوكلاو ةيليحنإلا كيبابشلاو ةيئادفلا باوبألا كيتاه ءارو ام يفو كانه

 ىوكلا كيتاه ىلاو .ءافتكالاو ءاودلاو ءاملاو ىعرملاو عيشلا عئاجلا ناسنإلا دحي

 ذإ متناو' هلوقب سلوب لوسرلا راشأ ةيئادفلا ةيوامسلاو ةيتاذلا ةيمنهجلا اهيعونب

 مل اعلا اذه رهد بسح البق اهيف متكلس ىلا اياطخلاو بونذلاب تاومأ متنك

 اعيبجب ايضيأ نحن نيذلا .ةيصعملا ءانبأ ف لمعي يذلا حورلا .ءاوملا ناطلس سيئر

 ةعيبطلاب انكو راكفألاو دسجلا تائيشم نيلماع اندسج تاوهشب مهنيب 0 انفرصت

 ىلا ةريثكلا هتبحم لجا نم ةمحرلا يف نيغ وه يذلا هللا الا قالا لا تاب

 هعم انماقاو نوصلخم متنا ةمعنلاب .حيسملا عم - اياطخلاب ا نحنو انبحا

 هسأر تاحارج يه «ناسنإلا اهلالخ نم لخدي اباوبأ حيسملل نأ امكف نآلا اماو

 اباوبأ كلذك ناسنإللف .هدوعصو هتمايقو هتوم تاقلطنمو ةيلجرو هيديو هبلقو

 ساوحو هنهذو هريمضو هبلقو هلقع باوبأ يهو هيلإ حيسملا اهنم لخدي ىوكو

 حيسملا هنم لخدي يسيئر باب ناسنإلا بلق سيلفأ .هسفنو هحورو هدسحج

 دج عمجت نإ عرقاو بابلا ىلع فقاو اذنا اه" بن وتكم وه امك هئايحإل ناسنالل



 ةذفانلا وه لقعلا سيلأ :3١(. ”ؤر) "هعم ىشعتاو هيلإ لحدا بابلا حتفو وص

 سرطب لوسرلا لوقك ةمكحلاو رونلا هحنميل ناسنإلل حيسملا اهنم لحدي يلا

 : ؟طب١) "هب ومنت يكل شغلا مىدعلا يلقعلا نبللا اوهتشا نآلا نيدولوم لافطأكو"

 لوقك حيسملا ليخنإ ةعشأ ذفنت اهالحخ نم يلا ةوكلا وه ناسنإلا نهذ سيلأ ١(.

 نالعالاو ةمكحلا حور دحبا وبأ حيسملا عوسي انبر هلا انيطعي يك" سلوب لوسرلا

 دحب نئيغ وه امو هتوعد ءاحر وه ام اوملعتل مكناهذأ لويع ةرينتسم هتفرعم يف

 اهيف عرزي ىلا ةقاطلا وه ناسنإلا ريمض سيلأ ؟(8١: ١فا) "نيسيدقلا يف هئاريم

 ةبحا يهف ةيصولا ةياغ امأ" سلوب لوسرلا لوقك ةبحملاو ناميإلاو قحلا روذب حيسملا

 ناسنإلا ةدارإ تسيلأ .(0: )١31 " ءاير الب ناميلو حلاس» ريمضو رهاط بلق نم

 هنهذو هدسجو هسفنو هحورو هلقعب ناسنإلا ناو باوبألا كيتاهل يفخلا حاتفملا يه

 ةفأرب ةوخالا اهيأ مكيلإ بلطاف" سلوب لوسرلا لوقك هللا تامامتها عوضوم وه

 الو ةيلقعلا مكتدابع هللا دنع ةيضرم ةسدقم ةيح ةحيبذ مكداسحأ اومدقت نأ هللا

 ةدارإ يه ام اوربتختل مكناهذأ ديدجتب مكلكش نع اوريغت لب رهدلا اذه اولكاشت

 ةيتايحلا ذفانملا كيتاه لالخ نم 15 :١_5(. ١١ور) "ةلماكلا ةيضرملا ةحلاصلا هللا

 هيلع نئتف ناسنإلل هدي بيبحلا حيسملا دمي ةيناسنإلا ىوكلاو ةيرشبلا ساوحلاو
 ناميإلاب هرمعيو ةوقلاب هددشيل ناسنإلا قامعأ ىلإ هحورب لحدي لب هؤاشحأ

 اودياتت نأ هدحم نيغ بسحب مكيطعي يكل" سلوب لوسرلا لوقك ةبحماب هسسؤيو

 نولصاتم متناو مكبولق يف ناميإلاب حيسملا لحيل نطابلا ناسنإلا يث هحورب ةوقلاب

 ايقارعلا نويدامو نيمليددقلا يخجل عم ءاوكر دق .انأ اوعيطتست: تح. ةبحملا يف”نوسساتمو
 ءلم لك ىلإ اوقلتمت يكل ةفرعملا ةقئافلا حيسملا ةبحم اوفرعت و ولعلاو قمعلاو لوطلاو
 لالخ .نم بيبحك ناسنإلل هدي دمب لازي ال نذإ حيسملاف 15-١5(. :"فا) "هلل



 ,ارسأب هتابنج سخنيو هتاملك عباصأب هءاشحأ غدغدبيو هليحبإب ىوكلا هذه

 .تاقاطلا عفريو ىوكلا ك كفيو باوبألا حتفيل هتسينك

 بيبحلا حيسملل حرفلاو بحلا نينأ كئاشحأب مويلا نينثتا ةسينكلا اهتيا نآلاو | 0 | ء.بنأ فلئاشحأ || كنا ةينيتكلا معا نآلا
6 - 

١ 

 7 ا 00 0 . ٍٍ 2 ١ ءرا
 ةيدبالا دايحجا نفنج كرو اهبلق سدقلا ح ورلا اة امنيح ءارذعلا نيناك

 ال

 5 7 3 . تا تلا ١
 مهعم نيلوقتو نيسيدقلاو لسرلا هيك نينا م ويلا نينثتا 6-1 :١ول) يصلخم

 3 5 1 الا ِء , 0 : هنأ تال 7 ماا

 نينا مويلا نينثتا 00 مورو انداسجل اا ءالق يبتلا نيعف وتم نش انسفنا نح

 ةروكاب اك نيذلا نحت لب طقف انكم سيلو سلوب لوس رلا لوقك نيسيدقلا ةيسك

 .(55 :مهور) "انداسجأ ءادف ىئبتلا نيعقوتم انسفنأ يف نئن اضيأ انسفنأ نحن حورلا

 ع ا أ 52 ذإ .انيف ابهتلم انبلق نكي ملأ" ساومع يذيملت عم يلوقت نأ اقح مويلا كل لهو

 مويلا كبلق ناك نإف .(7”57: 78غ ول) "بتكلا انل حضوبو قيرطلاب انملكي ناك
 | |“ ع تك . ا رولر

 ميرم ءارذعلا ةنبا قحب تنأف ءانينأ هحورب ّنثت اذكه كؤاشحأو حيسملا ةبحمب "لاعتشم

 قحلا ىلع يبذكت الف كلذك ينوكت مل نإو .تايلوسرلا تاميكحلا ىراذعلا رئاسو

 ىوقتلا ةروص كلف. ةموعزملا ُلاعلا ةسينك لب ةدوصقملا حيسملا ةسينك تسسل كنال

 «:تنيز نود دم وكلو ةيلكشلا كضيباصم.كللو قوقل ةركان كلبكلو
 تب

 ؟سانلا مأ دسنلا مأ ملاعلا مأ حيسملا ؛ةسيئكلا اهتيا مويلا لوألا كبيبح وه نمف

 .حيسملا دض ما حيسملا عةلئاشجا عم لماعتيل كارك ىلإ هدي مويلا كم يذلا وه نمو

 ؟ينبافلا لاملا مأ يقابلا لاملا .ناسنإلا مأ ناسنإلا نبا .ءادعلا عأ بحجلا .متإلا ما ربلا

 ةيواردعلا ةجس وعلا كيتاه نم اه ؤاشحأ ةدماحجلا ةسينكلا اهتيأ مويلا نحن



 ةادفلا ةوكلاو ةنيفسلا يف ايلعلا ةقاطلا انلفقأ نإ اننارين بولقلا ف دمختو انتارمح

 .ةسينخلا ف

 ايلشروأ وحن ةحوتفم“ كاوكو ةيلعلا ىلإ "دعصأف ةّيبسملا ةسينكلا لايناد اي تنأ اًمأو

 |! ديلا بيبحلا دميل تارم ثالث مويلا يف كيتبكر ىلع برلل وثحاو ةيوامسلا

 |, ادوسألا هآوفأ مكبتو هناطلس يف سويراد ىدحتت نأ عيطتست كاذإو كئاشحأ

 .هتاوبن رارسأ نيب بيبحلا ءيحب نع ربختو 1١-58(. :5ادإ هناوعأ

 ,لفقلا ضبقم ىلع رطاق رم يعباصأو أرم نارطقت ياديو ييبحل حتفأل تمق -ه
 (بعمتسا نأ ام كلذل .ديعبلا لزألا ذنم هللا بلق يف ةعوبطم ةراتخملا ةسينكلا معن

 «بردابو قيمعلا اهمون نم تقافتسا ىح بيلصلا قوف نم يبجحلا هتوص ىلإ

 ا فب كلر لاح اب اج لانعناللا ةلل» فحق :تاوبألا حتفت هلابقتسال

 !اسنإلاو نطابلا ناسنإلاو .ازونم ملعلاب هنصحيل لقعلاو .اززعم قحلاب هسدقيل

 افودحلا تدع 0 د ةمايقلاو ءادفلاب هينبيف يدسجلاو يحورلا .رهاظلا

 دعو ءابرغلا هجو يف باوبألا هذه ةفاك دسب ةمّرلُم يئادفلا يلزألا رابتخالا اذهو

 أ اماو .ةنيمأ ةسينك قحلاب نوكتل كلذو .هدحو حيسمللو حيسملل الإ اهحتف

 1 ا ركفااو هما ردطلا دكتع ةقانك و“ خيعسا جلل :اذكف ”باؤبألا ةسينكلا تحف

 هيمأ ةجوز حيسملل ىمست دعت ملف ٠١( :١٠وي) اوحبذيو اولتقيو اوقرسيل ةلتقلل

 .ةحماج ةبيطخو ةنئاح ةجوز لب

 -اوزأللو انيح(حيسملا) يعرشلا جوزلل ةيتايح لا باوبألا ةسينكلا حتفتأ اذإ اذامف

 ججوزلا امأ ؟اقالط قلطتو ةساحن ضرألا كلت سجنتت الفأ ؟انايحأ ةعبسلاو ةسمخلا

 أ تبأ دقلف «نيبوتكملا راكبألا ةسينك ءاعيمج انمأ يه لاو ميهاربإ ةراس ةرحلا



 لب «يقينيفل ةذفانو يروشآل ةوك كفتو يلبابل اهتنيدم باوبأ نم ادحاو اباب حتفت

 ابولصم بيبحلل باوبألا حتفت هذه ةنيمألا ةسينكلا انيأر ام اذإ بجع الف .باوبألا

 تعاطتسا فيك هنأل .لفقلا ضبقم ىلع رطاق رم اهعباصأو ارم نارطقت اهاديو

 ةيسيرفلاو ةمشاغلا ةيدوهيلا هجو يف ذفانملا لفقتو ؟ناطيشلا ناوعأ عيمجو روباشو

 تابتعلا قوف رسكتو ةيتاعلا ةينثولا هجو ف ةقاطلا لرتتو ةدحلملا ةيقودصلاو ةلاتحما

 ءارو اميف كرتت نأ هذه ةسدقملا ةسينكلا تردق فيك لب ؟اهوجادو اهمانصأ

 عنصيو بحي نم لكو ناثوألا ةدبعو ةلتقلاو ةانزلاو ةرحسلاو بالكلا" اهراوسأ

 عيطتستو كلذ لك ةسينكلا تعاطتسا دق حيسمل ةوقب سيلا ١(! 2: ”؟فر) ابذك 00 ا 7 5 0 5 7. 1100 6 : 5 0

 الاط ناطلسو ديس اًماردقم ىلعو قلاغو حتاف اهباوبالو مئاق اهطسو ٍق وه املاط

 ضبقم ىلع رطاق رم اهعباصأو ارم نارطقت اهاديو اديحو باوبألا هل حتفت ةسينكلا

 .لفقلا

 ةسينكلا ادي تسيلأ ؟ارم نارطقت امهو هذه ةسينكلا ادي نوكت نأ ىسع ام نكلو

 انمالس وه هنال" سلوب لوسرلا لوقك ؟ةيممالاو ةيناتخلا ةسينكلا يفتك امه هذه

 الطبم .(ةوادعلا) ي طس روتملا جايسلا طئاح صضفنبو . و نينالا لعج يذل . ه هأ | أ َ -- ر صم لح " هز للا

 اديدج ادحاو اناسنأ هسفن يف نينثالا قلخي يكل ضئارف يف اياصولا سومان هدسجب

 نيينبم هللا تيب لهاو نيسيدقلا عم ةيعر لب .ءالزنو ءابرغ دعب اذإ متسلف بالا ىلإ

 ءانبلا لك هيف يذلا ةيوازلا رجح هسفن حيسملا عوسيو .ءايبنألاو لسرلا ساسأ ىلع



 ةاطكسم اعم نزينيم اضيأ مننا هيف يللا برلا ف اسدقم لكيش ومني اعم' ابكر

 ؟(51-14١ :؟فا) "سدقلا حورلا يف

 يع( و نارطقي امهو همدو برلا دسج يه هذه ةسينكلا ادي تسيلأ

 تسيلأ ؟"ةيدبألا ةايحلا هلف يمد برشيو يدسج لكأي ن م" برلا لرتك

 اهميلعت عباصأو اهمعن بيبانأ يه ارم رطقت لفقلا ضبقم ىلع يهو ةسينكلا عباصأ
 نأ" امه نيتنثا نيديو نيتنثا نيتيصو يف برلا اهعضو دق ّيلاو اهسومان اياصوو

 كركف لك نمو كتردق لك نمو كسفن لك نمو كبلق لك نم كهلإ برلا بحت
 قلعتي" نيديلا لب نيتيصولا نيتامي هنال ؟(77: ١١ول) "كسفنك كبيرق بحت ناو

 ىلع ارم رطقت لاو هذه ةرشعلا ةسينكلا عباصأ تسلا لب "ينال دل نوما

 انحوي عم ريشت يهو نيسيدقلا ريهامج قلطم يه (حيسملا دايحلا لفق) لفقلا ضبقم
 نإ هنإل ؟ملاعلا ةيطخ عفري وهو حوبذملا لمحلا كاذ ىلإ ةيح عباصأك نادمعملا

 نوكيف سلوب لوسرلا لوقك يرسلا حيسملا دسج يه ةسدقملا ةسينكلا تناك

 :١؟وك ١)هيلجرو هيديو هينذأو هينيع لب ةرورضلاب دسجلا اذه عباصأ نوسيدقلا

 1١-8١(.

 امو 8 نورطقي عباصأو ايديإ ةيييكدل اذكش اوتاب دق مهو نوسيدكقلا اذإ

 اسوفنو تلفقأ دق املاط ًابولق حيسملل اوحتفيل حيتافملا ىلع نوضباقلا مه ًاسدقم

 بولق هب حتفتو ليحنإلاب رشبت نأ اقح ةسينكلا ردقت فيك لب «ءتَّدُس دق املاط

 رملا يف تسطغ دقو عباصألا هذه نود نمو ادس ناطيشلا اهدس دقو ةاطخلا

 ءوي اةيلعلا .ىلإ اودعص دق نيذلا .عيمج اي كلذك سيلأ ؟اسطغ سدقلا حورلاو

 يف اوعمتجا دق نيذلا عيمج اي كلذك سيلأ ؟ةيناتح ديك ١-4( :؟عا) نيسمخلا

 اهيأ كلذك سيلأ ؟(45-44 :١٠عا) ةيممأ ءايكأ ةيرصيق يف سويلينرك تيب

 كنكلو عباصألا صقتو نيديلا عطقتل قشمد ىلإ كقيرط يف تنأو سلوب لوسرلا

 ةياحن



 ١- :9عا) لفقلا ضبقم ةم ىلع ارم لب امد نارطقت كادي دعت مل حيسملا تلباق امدعب

 لل

 لب ؟اهرمو اهعباصأو اهيدي نمو ةسينكلا كيتاه نم مويلا ةسينكلا ىه نيأف نآلاو

 ؟حيسملاب نامبإلاو ةبوتلاب ةاطخلا بولق حتفتل ةيحورلا حيتافملا نم ويلا نحن نيأو

 توكلم نوقلغت مكنأل نوؤارملا نويسيرفلاو ةبتكلا اهيأ مكل ليولا نكلو

 : 75تم) "”نولحدي نيلحادلا نوعدت الو متنا نولحدت الف سانلا مادق تاوامسلا

 هدو .ى. هللا توكلع .ياونأ ديت .قيسيرتلا# عويلا انريع دق اذكس هلال نال

 روس هيي يس رم يضر ا ريل اوس يحول

 انداحلإو ةنهك ءاطسبلل انراثعإو ةاعر انمونو اعيش انفاسقلاب لب «ةوهشلل انقرحتو

 سقمطلا نم ءاطغ تحنو ةينيد تاسراممع.انمايقب لب يعش اسوردلكا حيسلا ليغإب

 فاير

 اهنكل كعباصأ كلذك كلؤ ناتلدهتم امهنكلو نيديلا مويلا كل .ةسينكلا اهتيأ معن

 نيديب تنا وبلا و لافقألا اذإ نيت .نكف .رم الو اهيف نوريم ال ماظع نم

 ةرشعلا عباصألاو ةيتفلا دعاوسلا تاذ مالأ ةسينكلا ىلاف ؟ةسبيتم عباصأبو ند رع

 اهيديأب ميرم ءارذعلا ىلاو زوجعلا ةسينكلا اهتيا سدقلا حورلاو رملاب ةنوهدملا

 ةيحخ عمملا ةسيكلا اهتيا .يدمرسلا ركام. ةكساملا اهيعباصأ و .ىدبألا ريلل ةقوطملا

 دنع ةروراق اي كلتو هذه يف بيطلا ةروراق ىلإ لب «عباصألا ةلولحم او يديألا

 :ةرسكدم رثبلا دنغ ةيرماش ةريحو ةطراخ ةرضعملا

 بيبحلا حيسملل يلحادلا لفقلا حتفأف ءسرطب اي تنأ اًمأو عبصإلا اهيأ تنأ اماو

 دبألا ىلإ بابلا حتف رسعتيو لفقلا رسكني الل سدق حورو رم نود نم سيل نكلو

 . سدقلا حورلاب الإ بر 2 لوقي نأ دحأ ردقي ال هنأل" بروتكم_ وه امك

 هدد



 حيسملا تنأ لاقو سرطب ناعمس باحاف .انأ ينإ .نولوقت نم متناو" اضيأ مهل لاقف

 م ؛امدو امحل نإ انوي نب ناعم اي كل ىبوط هل لاقو عوسي باجاف يحلا هللا نبا

 "تاوامسلا توكلم حيتافم كيطعاو ...تاوامسلا يف يذلا ىبأ نكل كل نلعي

 ءاهقلغت نأ كلو باوبألا حتفت نأ كل «عبصإلا 555 15 ]6:1

 افلا سدقلا حورلابو لفقلا ضبقم ىلع رملاب رطاق عبصإب كاذو اذه نكيل نكلو

 .باوبألا

 امف هتبلط .ربدأ امدنع تجرخ يسفن .ربعو لوحت ييبح نكل يبيبحل تحتف -*
 ينباجأ امف هتوعد .هتدجو

 .ءاصقتسالا نع هقرطو صخفلا نع هماكحأ دعبا ام .هتمكحو هللا نيغ قمعل اي"

 ىرن اننأل .(5-8+ :١١ور) "ريل راج را برلا ركف فرع نم هنأل

 ةيتايحلا اهباوبأ ىلع قرط امدعب كلذو بيبحلل بابلا حتفتو اهمون نم موقت ةبيبحلا

 نع بميغي دييضيو رعبو اهنع لوحتي حيسلا ييبحلا ىرت بايلا اهسيتف مغر نكلو .اليوط

 يه ةياغل هلك كلذو .ةريخألا اهتالسوتو ةبيبحلا تابلط مغر ايفختم اتماض اهراصبأ

 ةبيبحلا ىرث ام اريثك اننأل .ةميكح نيبحملا ةايح. يف ةغلو ةديحم حيسملا بلق ف

 اتافلرحنا بيش اييدأت اهدؤي ىكل .لب اهبحي .ال هنوكل ال .هتييبح يقاجي يسنجلا
 رشابم ناطيش دصقبو يرخأ ةرات فعضلا نعو ةرات لهجلا نع ةمجانلا ةيسنجلا

 قرطو عاونأب بيدأتلا ىلإ بيبحلا اجلي هذهك ةبيبحلل تايبلس يفو .ةثلاث ةرات
 اتاقالع عطقتلو ارهاط ايقن لوألا بحلا اهيف ثعبيو ًاريمض ةبيبحلا يف ظقويل ةريثك

 اهات هته هش ديكس« ون خيتسلل) هيف رصقإلم نيعباذغو .نيرخآلا عم ةهوبشملا

 موقت امنيح كلذل .امايأ باوبألا ىلع هتالسوتب .رتهتستو ًايحور بوعشلا مانصأب
 اهركذيل لب اهبحي ال هنوكل ال .ربديو اهنع لوحتي هأ رن بابلا هل حتفتل يلاتلاب



 عم اهّدشي طيخ رخآ اهنع عطقي اذكهو ابيدأت ءادفلاو بحلا اصعب اّدؤيو اهتنايخم

 :ةيقسافلا نيا

 ةنيبللا ةئايبع رع جبابلا -مركلا بيل 11 اشي 11 هوسولا ين دخوي ال انح

 بيلص امو .ةسينكلا ةنايخ لحال حيسملا ملأ ن 7 قدأ ملأ ةايحلا يف دجويمالو امك

 قحتست ال فيكف .عورملا ملألا اذه نع قلطملا ريبعتلا ىوس هداعبأ لكب حيسلا

 اهنع حيسملا لاوحتشي فللذل يرحل اسال هذه ىيلصلا مالاو اذإ ةسينكلا

 قارفلا ةرارم نم عبشتو رانلاب يوتكتو براجتلا زاتحبو نحنا ربعتو اذه ماطفلا

 .بسحلا نامرح نم. يوترتو

 ,ةفشانلا اهؤانيسو ةيساقلا ةيبيدأتلا اهتبرحت و ةلحاقلا ةسينكلا ةيرب يه هذه لجا

 اهبيبح ريغ نم ىرتو اهويع صخشتو اهصئاقن سسحتتو اًهافعض ربتخت ثيح

 اهيلع بلقنيو اقارتحا اهتابنج رانلا يوكتو اعابت قراطملا اهيلع لاهنتف .اهميحح

 يئادفلا بحلا تنمثو ةفرعم ةبرجتلاب اهسفن تفرع ام اذإ ىح ابالقنا نوقشاعلا
 ى

 .دعب اميف هحخرت الو هكسمتف هارتف دوعت انيمثت

 هذه ؟كلت ةنيمألا ةبيبحلا مالآو هذه ةنئاخلا ةبيبحلا مالآ نيب قرفلا مظعا ام نكلو

 ببي . ةسيقلا ىلع عمت ةيواك ةيران تارمجو ةيديدح طايسو ةيبيدأت مالأ

 ناميإلا ببسب ةسينكلا ىلع عقت ةفرشم تاتيمو ةسدقم مالآف كلت اماو .نايصعلا

 رجاتلا ةرذا لكبو نابللاو رملاب ةرطعم اروخب ريرشلا ملاعلا ىلع اهسكعت تحارو

 ةينازلا ةسينكلا مالآ امأ :١/8(. م١ور) ةديتعلاو ةرضاحلا ةاينلا دعوم اهل تاب اذكهو

 مالا اًهِإ .ءاديبلا ريزانح عم ا ءاتشلا ف ماطفو ىراحصلا ف ناهيت مالا يهف



 يف ةلزعو «ةليقث رصندحوبن ديب ةلذمو «ةغراف يلايللا طسو ف تيزلا نم حيباصمل

 ةنايخو دادترا مالآ اهّنِإ .ةئيدر ارومعو مودس حئاور يف ةتيمو ,ةشحوم ةيربلا بلق

 اهدحو تسلج فيك" ًالئاق ءاثر اهيثري ءايمرا يبنلا حار ىنح ةرفاس حيسملل

 .نادلبلا يف ةديسلا .ممألا نيب ةميظعلا ةلمرأ تراص فيك .بعشلا ةريثكلا ةنيدملا

 نم زعم نم سيل .اهيدحخ ىلع اهعومدو ءاكب ليللا ف يكبت ةيزحلا تحت تراص

 ميلشروأ تأطخأ دق .ءادعأ امل اوراص .امي اوردغ اهاحصأ لك .اهيبحم لك

 .اقروع اوأر مهال افورقتحي اهيمركم لك .ةسجر تراص كلذ لجا نم .ةئيطخ

 اديب ررعإ نك ذب ل ءاطانذأ نب قاض ءازولار لإ عجرتو: نه اضيأ_ىهو

 .(5-8: ١ارمإ 66 اطاطخحنلا تطحخمنا

 يقع ظنللا :بيسب ىنامإلا مدع كيبدسيت لي ةناإلا هيتبسي:تيسيل مويلا ةسينكلا,مآلا اذإ

 اهنأل ءكقاولصي باوبألا.قرطت يهو.اتوص:امل عمسي,حيسملا دعي ملا اذه لجا نم

 ةيلكش األ ءاهسوقطب ةيئاير األ ءاهروشعب ةيسومان األ ءاهماوصأب ةيسيرف

 تاعقنتسم يف اهبلقو لوغشم ملاعلا ليطابأ يفف اهلقع امأو .ةيمنص اهأل ءاقالاحرب

 ال فيكف.عوضوم رهدلا اذه ءامظع يديأ يف اهتنيدم حاتفمو مطترم دسملا

 تينت .برلا لوقي مكحئابذ ةرثك يل اذامل' لوقيو اهيلق بعشلا ىلع جتحي برلاو

 ايكيربا هلم رافع نافزتخ او“ لوخع مدبو .تانمسم محشو شابك تاقرحم نم

 ءادنو تبسلاو رهشلا سأر يل ةهركم يه روخبلا .ةلطاب ةمدقتب نوتأت اودوعت
 يسفن اهتضغب مكدايعأو مكروهش سوؤر .فاكتعالاو مثإلا قيطأ تسل .لفحما

 نإو ع ون عال راء كيلا“ نوظسيت تحف :اهلمح .تللم: القث ىلع تراص

 نم مكلامعأ رش اولزعا اوقنت اولستغا هي5. 6نالط مكيديأ .عمسا ال ةالصلا مترثك

 :٠١-١5(. ١شا) "رشلا لعف نع اوفكو ٍنيع مامأ
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 م لستغت نأ .هذه ةبيهرلا اهتلزع ف يهو يبلسلا عقاولا اذهو ةسينكلا . ىلع اذإ

 .بلقلا نم بيبحلا ىلإ بوتت لب ءرشلا لعف نع ّفكتو ناؤزلا نم ىقنتتو سندلا

 نم وجنت نأ اهيلع ليحتسملا نمف الإو .هدحبو هبح يف وه امك اهبيبح ىرت كاذإو

 0 اهيلع بتك دق هنأل .ةسلاج رورشلا لالظ فو ةمئاق ةئيطخلا يف يه املاط ملألا

 دم -

 أ دجملل حيسملا لجأ نم ملأتت نأ امإف .ةايح ىلألا

 ءاونأب تملأت دقلف نيسيدقلاو ءادهشلا ةسيتك ىلوألا ةسينكلا امأ

 | وك .:ني ع نعد سلوي .لوسرلا محار يح -حعيسملا 2 وسي هداهش لجا نم نكلو
 و اب اى 0 ١ 32 هَ ١ - ١ل كهل ا

 هر) "حبذلل منغ لثم انبسح دق هلك مويلا تامن كلجأ نم اننآ  الئاق مالالا كيتاه
 ١ ب 3- أ

 1 "أ

| 8 
 ١س رع

 . |طابلا وحن ةفرجنملا ةسينكلا اهتيا قحلا عبرتي ثيح ىلوألا ةسينكلا
 اس 532 -_ ع ١اس - 3 -_ ١٠

 :رذن اهنع تعفر دق ىلا ةييتكلا اهيا سدقلا

 اس
 دق يذلا حيسملا عوسي لوالا بيبحلا ىلإ لب .اهيف مَلاعلا ور رارقتساب اهتيوارذع

 > ١٠ ١ ل 524 ٠ اي | ل 4

 اهتيا باوبآلا كيف عرقي وهو ليللا ىدن نم هصصقو لطلا نم هسار التما
- 

 لاو. :ةعنشلا بناحصضالاب .ةيلدخغاك ةقشفتملاو ”ةسمئلا هعاوذالاب ةقلعتملا هن ماسلا
 عىل 7 ىئ6.22 0 يا

  520006 .| 0١ا 7 1 1 ٍِ
 رسل كبانجا تارمجك يووحتو كمادقاإ كاوشاك ىمه.طد ةئيطخلاو توملا مالاف

 مس يحك ردو نر تملا و نيا ير يد روع
 ا 3

 .سافنالا ك«نع عصقت هت و كعرولظ نعيب كبلق د

 ىح 5| ا ا 0 سل 1 ِع : 1 ع سس
 ت2 ر 8 هلي ا و كيلا حيسملا فص وصب يب ريهيسل لآ ,ادحف يسب اب تينا اماو

 ا



 ءامكقلع بادعلا نيلكأتو انيشيفا ملا نيب رست كئنيح

 ؟نيلقعتتو نيرذحتت لهف

 اوعفر راوسألا ةظفح .ينوحرج يبوبرض .ةنيدملا يف فئاطلا سرحلا ندجو -ا

 ينع رازإلا
 مقوم اف .ازايتحا ةسينكلا اهزاتحت ظيق ةسوبيو فافحو ةعطاقم ةرتفل اههِإ ًاقح

 رانلاب يمحم هنأكو يلباب نوتأ لب .بيردتو بيدأت ةيربو ةيفصتو صيحمتو ناحتما

 اهللع صخشتو اهصقاون ىرتو اهتافعض ةسينكلا ربتخت ذئنيح .فاعضأ ةعبس

 تايصخشو اههاضن ةعيبط ىلإ فرعتت لب اهتيصخش قيقد نازيم يف امك نزوتو

 «بسحف ءاملاو زبخلل سيل نكلو ىرخأ شطعتو ةرات عوجت اهارن كلذل .اهئادعأ

 3 را باعت راني نييل كلو نسيلبإ يراخ ةراثوب .ةيقابلا هلت هلا ةملكل ب

 :١7(. "فا) تايوامسلا يف ةيحورلا رشلا دانجأو نيطالسو

 ةملظملا ةنيدملا سارح رهمجتي ءرضخا بشع الو ءام ال ثيح ةيربلا هذه يف لجا

 رارزالا اهنع اوعفري لب ءايساق ًاعجوم ًابرض طايسلاب اهنوبرضيو ةسينكلا ىلع
 /ايتازنلاع عيرون هونت رخمأ فاناتلع !كلقنو':ءالالذإ اهولذيؤ- افشك اروع اوفشكيو
 امدعب اذكه ةيسفيلاكلا, عيت عسر دلتا" فتني ال تيكف .افدهو اهامأ ةضيكلاوب ةديدللا

 ناطيشلا ةكلمم ةيسنج اهنع تطقساو نامبإلاو ةيدومعملا يف نايصعلا هيلع تنلعأ

 ؟حيسملاو هللا توكلم ةيسنجب تسّنحتو

 نينأ نثكت يهو اهعقوي بح اهتقحالم نع فكي نأ تاهيهو اهنم مقتني هنا معن

 ال فيك .احيرأو ميلشروأ نيب ةعقاولا قيرطلا يف صوصللا ماهسب ةحرحب توملا
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 حيسملا ىلإ بستنت املاط ةسينكلا هركي هسارحو هناوعأ تايصخش يثو ناطيشلاو

 مس رتل رادع هنا رش نيرا يسار يزن لسا ري كيرلا

 ةوادعلا هذه ىلاو .حيسملا ليحنال ني ابك ةيسيكلا تشاعاملك :قعاضتت ةسينكلا

 ىلا ةأرملا دهطضا ضرألا ىلإ حرط هنا نينتلا ىأر املو" هلوقب ايؤرلا رفس راشأ

 اهلسن يقاب عم ًابرح عنصيل بهذو ةأرملا ىلع نينتلا بصغف .ركذلا نبالا تدلو
 :١7١(. ١١ؤر) "حيسملا عوسي ةداهش مهدنعو هللا اياصو نوظفحي نيذلا

 يف حيسملا دوجو لب ملاعلا يف ةسينكلا دوجو نأ اديج ملعي ناطيشلا نال كلذو

 هشرعو هحاتب قامعألا ىلإ يلاتلاب حّرطيو هتكلمم ىلع ارشابم ارطخ لكشي ةسينكلا
 يف حيسم كانه املاط ةمئاق اذكه ىقبتسف هذه ةيحورلا برحلا اماو .هناحجوصو

 .ةنيدملاو سارحلا يف ناطيشو ةسينكلا

 .حالسو حالس نيبو حورو حور نيبو برحو برح نيب قرفلا مظعا ام نكلو

 نم نينيعملا هسارح يفو ملاعلاو دسجلا ,ةفورعملا هعقاوم يف ةسينكلا براحي ناطيشلاف

 اهيف عفري هذهك هل برح يفف :١7(. ”فا) رش دانجأو ةالوو نيطالسو ءاسؤر

 قامعأ يف اقداق جريو نوتألا طسو يف اهلاطبأب ىقليو قئاشملا قوف ةسينكلا ءاسؤر

 حبذيو دوسألل نابع ايشابا ىقليو لسالسلاو دويقلاب اهتمإأ لبكيو نوجسلا

 .نوحملا ءانبأ سارحلا نيب اهؤاسن لابحلا يلاعأ نم ىقليو لب «دونحلا بارحب اهلافطأ

 بجع الو .هفادهأو هتحلسأ كلتو هحور وه اذهو هسارح كلتو ناطيشلا وه اذه

 هيف سيل نال قحلا يف تبثي لو سانلل ًالاتق ءدبلا نم ناك ناطيشلا نال كلذ يف

 ماعلاو دسجلا عقاوم يف ناطيشلا براحيل ءاج دقف حيسملا اًمأو .(44: 8وي) "قح
 يف هنال .لألا بيلصو بيلصلا ملأ يف ناسنإلل ًاققحم هرصن ءاج دقف .كلذك
 يفو لب بسحف يهلإلا لاحما يف ال كلذو ناطيشلا ةيبولغم هللا نلعأ دق بيلصلا

 2ظظ8



 ضاع ناو ناطيشلا عم حيسملا بفدحف--كللدل_ :.هيسيدق- لاخم ا يناسنإلا لاحم

 نيب اذكه ةمئاق لازت ام اهنكل ,حيسملا راصتنابو ريصملاو أدبملا ثيح نم تهتنا دق

 امين ل قفملا "انيق كلذو ابان حيسملا دسج اهتفصب ةسينكلاو ناطيشلا

 ف يهو ةسينكلا ىلع امازل تاب كلذل .اهيف ناطيشلل ًالالذإو (ةسينكلا) هتيرشب
 نإ هنال .ةيجراخ ةيملاع يرخأو ةيلخاد ةيدسج ةكرعم يف ناطيشلا براحت نأ ةيربلا

 ةريرشلا ةوقلا نم حيسملاب ةررحتم يهو نيسيدقلا ىوتسم يف ةسينكلا نكت مل

 ةراهع ىنز يه ىلاو نييدسجلا اهقيلامع ةكوش نم صلختتو اهلخاد يف ةنماكلا

 دسح ةعدب قاقش برحت طخس ةريغ ماصخ ةوادع رحس ناثوأ ةدابع ةراعد ةساحن

 هناديم يف ناطيشلا بلغت نأ عيطتست فيكف 1١9-5١(. :هلغ) "رطب ركس لتق

 ةوهشو دسجلا ةوهش' وه يذلاو ريرشلا هثولاث ىلع رصتنتو ملاعلا ناديم ءرخآلا

 تبلص دق ةسينكلا نكت ملا نإ رخآ ريبعتبو ١5(. :7ول) "ةشيعملا مظعتو نويعلا
 نأ ردقت فيكف اهيف لماعلا سدقلا حورلا ةوقب اًئايح يف ًايلمع ءاوهألا عم دسملا

 نم تررحت دق نكت مل نإو .؟هراوسأ ةظفحو هسارحو ملاعلا نع اهقاذ بلصت
 ملاعلا ةطلس نم ررحتت نأ ردقت فيكف «هل دبعتت ةيدوبع لب اهلخاد يف تاذلا

 ؟ةدايس ليحنإلاب هيلع دوستو

 هيلع رضتنت لا “ةنسينكلا. ئه:اقح' ناطيشلا ىلع رصتنت ىلا ةسينكلا نأ لوقن كلذل

 ناطيشلا مامأ بلغُت لا ةسينكلا اماو ًايناث ملاعلا ةكرعم ينو ًالوأ دسحلا ةكرعم يف

 ال ةسينكلا لجا اكلك ماعلا ''ةكترفم ف .ائيقي هل 'ةبولغم ئهف ”ذسحلا ةكرعم ف

 ةةرعدل هللا دلل ذدلؤ ندع ق» يكل اعيدوذق حيسم اهعسادق' قف نزكت نأ هوي ردقت

 نوكت نأ ردقت الو "سودق اضيأ ئنإ امك نيسيدق اونوك" بوتكم وه امك ةيوامس

 علب ”لاوسرلالؤقك "ثيلضلا اذهب ةيلمعلا ةكراشملل ةوعدم اهّنكل ابولصم احيسم
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 احيسم .نركت نأ نددقتال اهك رلى اع ميسلا لب انأ ل اينناف تبيع مسا ربا

 عوسي حيسملا يف ةايحلا يل" سلوب لوسرلا لوقك ةايحلا هذه ىلإ تيعُد اهّنكل ايح
 ملساو ئبحا يذلا هللا نبا ناميإ ناميإلا يف هايحأ نآلا دايحأ امف حبر وه توملاو

 ىلع اسيبع نراك ديفا نس لو ”لغ) "يلجال هسفن

 وه امك هترمأ تحت و حيسملا ةيعم يف ناطيشلا ةبراحم ةوعد» اهنكل ةرصتنم ناطيشلا

 اضيأ انأ تبلغ امك يشرع ف يعم سلجي نأ هيطعأسف بلغي نم" بوتكم

 نع نولختيو مهتيناسنإ مدهي وهو ناطيشلل سانلا كبعتي نأ بجبتعلا نم سيلف ا

 ةديدحجلا مهتيناسنإ لتقب ناطيشلا عم نوكرتشيو لب ؟مهتيناسنا ئبي وهو حيسملا

 ناطيشلا نعلت ام ابلاغ ةيرشبلا لجا ؟حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا بيلصب ةعيركلا .: 3 - ّ 5 07 ا 5 59 - ١

 سيلو .يحورلاو يلقعلا نييفخلا نينايكلاب هعم فلاحتتو هكرابت اهنكل نيتفشلاب

 .نييلخادلا ٠ءيديعصلا .يذك هبلصت و نيتفشلاب عيسملا كرابت ام ابلاغ اب طقف كلذ
 ل 5 يأ - | 5

 تاساجنلاو تاوادعلاو اراها ةيركفلا تالاهجلاو تاقامحلا انيتأت نيأ نم الإو

 ؟راوسألا ةظفحو سارحلاو ناوعألا عيمج ف لماعلا ناطيشلا نم سيلا ؟اراحب

 قبنعلا ناسلإلا سيلو اهيشنمو اهدكي#و .نانبنالا ةيناسإ يناج وه ةدحو تملا اذإ

 ضفتنت نأ بيرغلا نم سيلأ وأ .هتيرشب باسح ىلع ناطيشلا عم فلاحتملا ئطاخلا

 ينناطيشلا رامعتسالا ملاظم نع لفاغتتو يرشبلا رامعتسالا دض مويلا بوعشلا

 ءالؤه لواحي فيك لب ؟هدوجحو ةلعو ىرشبلا رامعتسالا نسايسأ وه يذلاو يبدألا

 نوملاظلا ال اقح ؟ناطيشلا ديبع مهسفنأ مهو سانلا دابعتسا نوملاظلا نورمعتسملا

 ازاكفأ انيطاينأل ٠ وأ اسانرحس [ريشي اوناك عاوس داللا :توكلم..لوتزي .ثورهعتسملا ألو



 نوبلستو نوملظت متنا نكل" هلوقب سلوب لوسرلا هنلعأ دق يذلا رمألا احاورأو

 ةانز ال اولضت ال ؟هللا توكلم نوئري ال نيملاظلا نأ نوملعت متسل مأ ةوخالل كلذو

 الو نوقراس الو روكذ اوعحاضم الو نونوبام الو نوقسءاف الو ناثوأ ةدبع الو

 م.:.:كسل) "هللا توكلمنوثري!نوفطاخ الو نوماتش الو نوريكس الو .نوعامط
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 املاط ريرشلا ملاعلا وحن نم هءادع رهظي ال لوألا رمعتسملاو ملاظلا ناطيشلا نكلو

 نع لالقتسالاو ةروثلا يوني الو ةئيطخلاب هل ارمعتسمو رشلاب هل اعضاخ ملاعلا

 ةؤاوثي تماق اهل حيسملا يف ىلا هةر اج مدنا ا ,هتكلم

 رابلا حيسملاب تررحتو ايحور اخالسنا ةريرشلا هتكلمم ن١ تخلسناو هدض ةيبدأ

 ربلا :يف حيسملا ليحنإل قحي امك يتاذ لالقتساب شيعتل ةمل.ذلا ناطلس «هناطلس نم

 نويلايربمإلاو نوروحأملا راوسألا ةظفحو نوملاظلا سارحلا مءار كلذل .قحلا ةسادقو

 افوبرضيو ديعبلا سمالأ ذنم نيسيدقلا ةسينك نوقحالب نويحورلا نورمعتسملا

 رحب لب «مزلقلا رحب ْنَأ ريغ .ملقلاب اهنع اهرازأ نوعفريو نا مللاب اهنوحّرجيو فيسلاب

 اخفو راوسألا ةظفحل ةيواهو سارحلا ءالؤه تابكرمل ةربقم نوكيس «ءادفلا

 .نييعيبط نييرشب مأ اوناك نييحور انيطايش نيرمعتسملا نيولايربمإلا ءالؤهل ةديصمو

 نالمحلا لمح مدب ةرربتمو نمحرلا ناطلسب ةررحتم ناطيشلا ىلع ةرئاث ةسينك نال

 لفاحج عيمج ردقت ال «ناسنإلا نبا ليحبإب ةرشبمو نايدلا حيسملا حورب ةسدقمو

 فنأتستو اهتروث دمخُتو اهتريسم نع اهفقوت نأ هراوسأ ةظفحو ناطيشلا
 دق يذلا رمألا .لزاعو مئاق حيسم سارحلاو ناطيشلا نيبو اهنيب املاط ءاهرامعتسا

 الو ةكئالم' الو ةايح الو توم ال هنا نقيتم اف" هلوقب رسلوب لوسرلا هيلإ راشأ

 ةقيلخ الو قمع الو ولع الو ةلبقتسم الو ةرضاح رومأ الو تاوق الو ءاسؤر
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 .(55-_75: مكور) انبر عوسي حيسملا يف هللا ةبحم نع انلصفت نأ ردقت ىرخأ

 براقعلاو تايحلا سودتل ديحب حيسملا نم ناطلس ةراتخملا ةسينكلل ىسمأ اذكهو

 هراوسأ ةظفحو سارحلا ةنيدم محتقت حيسملا ليخنإبو ةملظلا نيطايش ىدحتتلو

 نم اقحو ًابح ىوقأ (حيسملا) ةسينكلا يف يذلا نال كلذو ارفاس اماحتقا هئدابمو

 .رضاخلا ملاعلا يف يذلا ريرشلا ناطيشلا

 اقورب ةّيلعلا نم تحرخ موي «ىلوألا اهتاقالطنا موي ةسيئكلا نأش ناك اذكهو

 ةظفحلو ااقاعم سارحللو انوصح ناطيشلل تمحتنقا موي .الزالزو ادوعرو اتاوصأو

 ءاهتقالطنا ةرابج نوكت نأ بجي اذكهو ةسينكلا تناك اذكه لجا .اعالق راوسألا

 حورلاب ةم وعدم ءاهراكفأ ةئيطخل نع ةبولصم «ءاهاروت ةقالمع ءاهوق ةنوشمجخ دب ولا ١١ ةعطقلا ده ذب هاروت هَق 6 ق ةن وشمت

 :يطايشلا ماهسب ةحّرحجم ءاهفاتكأ سارحلا طايسب ةبورضم «ءاهتلاسر سدقلا
 اس - |

 ع
 يتيح يذل تاوق لك ورصمو اهليحبإ سيقاوت عماسم لك يف ةلجلحم .ءاهؤاضع 95 *ةل|أ را ّ ةع 5 | أ . 0ع .«٠ ل : عا ٠ ا

 .اهمادقأ

 هللا توكلمل لب «ءاراصتناو الالقتساو ةروث سمألا ةسينكك مويلا ةسينك له نكلو

 تناك ىلا عقاوملا تاذ يف مويلا ةسينكلا تناك نإو ؟ ةرافسو ةريفس ضرألا ىلع

 ابيرضو اهتقحالم نع ناطيشلا سارح فك دق اذإ مالعف «نيسيدقلا ةسينك اهيف
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 .اذديجمت اهودجمب مويلا سارخلا حار ضيقنلا ىلع لب ؟امللال ذإلا اهنع رازإلا عفرو

 مهفاميو مهءالو اونلعأو ةبوت مهنيطايش عم مويلا سارحلا بات دق له نذإ اذامف

 ةميدقلا لسرلا ةسينك تناك له ؟ةسينكلا عم اذكه اوحفاصتي اوحار ىح حيسملاب

 دق ًافارحنا مويلا ةسينك نأ مأ ؟اهتمواقمو اهتعطاقم ىلع اماغرإ سارحلا تمغرأ

 ؟دقاعتيو اهعم نواهتي كلذل ملاعلا حارف ؛هتوعدو ليحبإلا ةريسم نع تفرحنا



 ةيعجر اهتيلقع يف اموي نيسيدقلا ةسينك نكت ملو ةبوت مهنيطايشو سارحلا بتي م

 ةرصاعملا ةسينكلا نكل .ةرشبمو ةزراك ةيوامسلا ةقيقحلاب لب «ةتمزتم اقديقع فو

 ماعلا حار كلذ لحجا نم .ةنايخ ربلا ليحبإ ف بيبحلا دهع تناخ دق ىلا يه

 مويلا ةرصاعملا ةسينكلا رذتعتأ ؟اذإ اذامف .اديجمت اهدجمبو اناضتحا اهنضتحي عئطاخلا

 دقو ةايحلابو تروطت دقو نيناوقلاو اولدبت دقو سانلاو تريغت دقو فورظلاب

 عم نداهتتو ملاعلا نم اهفقوم ححصت نأ اهيلع بجوت كلذ لجا نمو .تدقعت

 ابناج ةئيطخلا دض اقروث ةحلسأ يمرتو لب راوسالا ةظفح عم حفاصتتو سارحلا

 تي طا ةدمجم ةدابعلا ف سوقطو ضئارفبو ةيرظن توهاللا يف ةديقعب ةيفتكم

 ؟اديجمت اهدجمبو اناضتحا اهنضتحي ملاعلا حار كلذ لحا نم .ةفيزم ةيحيسمل يف

 مفاتن دك اغاني رق .هكحت؟ يكولملا نوناقلا ىضتقمم مويلا ةيمكلا,.تكلسيوا 0

 ةلئاقلا سلوب لوسرلا ةمكح ىضتقمب. مويلا ةسينكلا تكلس ولو لعفت ام امعنف
 حبرأل راشعلاك راشعلا عمو يسيرفلا حبرال يسيرفلاك يسيرفلا عم ترص"

 اة ظم وام رق ؛ماغلاك يصف اه -اًمأو .ةتكلسو .تفرضت' ام اسحق "راشعلا

 ءام اهعوبني ف دعي مل _كلذل .تفرصتو تكلس ام سئبف هعم كلهتل هتايبلسو

 شطع لب دقتم ئفدلل ران اهدقوم يف الو رفوتم ةايحلل زبخ اهدئام ىلع الو قفدتم

 .ةبعرمو ةتيمث ةايحلا يف ةريرعشقو بيذم حورلا ف عوجو

 رثكا ةدقعم امايأ مويلا شيعنا ؟رخآ ءيش نيسيدقلا ةسينك ٍقو ءيش ةسينكلا يف

 انامرحو ارقفو اسوؤب مهيارش ناك ءالؤه نال ءالك ؟نامبإلا يف انوقبس نيذلا نم

 ةيسفن دقع يه امنإ مويلا اندقُع نإف نحن اّمأو .اداهشتساو اباذعو انجس مهزبحخو



 اهدقعنو انتاعمتحم ىلع اهسكعن انتب «ةينانألاب ةيحور صقن تابكرمو اياطخلاب

 سارحب سيلو حيسملاب نيعتست نا ةسينكلا ىلع ناكو اريرم اديقعت انتايبلسب

 ةظفحو سارحلا ءالؤه نأب ةملاع تايسارلا لابحلا نم لقثا ليقث نزوب ةيرشبلا

 ةيعامتجالا دقعلاو بعاتملا كلت ردصم مه مهيولقو مهراكفأ نيطايشب راوسألا

 نطوم ىسانتت تحار هامل اهروصع يف ةسينكلا نكلو .ةيناسنإلا تافعاضملاو

 كلذ: قف مالضلا ف سارحلا عم نواعتتو ((حيسملا) ءادلا جالغو (ةئيطنخلا) ءادلا 7 ٍ- 55 2 ٠ 0 3 .٠

 ةروثل حلصت ةدرحما ةيتوهاللا ةديقعلا دعت ملف .ىولب ةلعلا يفو ةلب نيطلا يف تداز

 «سارخلا| نع لو 53 و ةيرحل ا : ةليلخا . 3 »ط ضئارفلا الو ل مس »ط بص

 يسنكلا نهاكلاو ادب شيعي يسقصلا ناسنإلاو ايناز شيعي نوهاللا لج رلا املاط

 نسنكلا نهاكلا ناديو كا يسقصلا كلهيو اده نوهاللا تومي. الفا .اعامط شيعي

 نيراشعلاو ةاطخلا نأ مأ ؟:يراشعلاو ةاطخلا رئاس كلهي امكو كاذو اذه

 .نوكلمم مكعيمجف اوب وتن : نا امح ؟ هللا تروكلم ىلإ مكنوقبسي

 سارحلا عمو كتنايخ نطوم طقف يصخشو كمثِإ ةرصاعملا ةسينكلا اهتيأ يق رعاف الأ

 ءارذعلا ىضتقم. يططخو كفادهأ نيسيدقلا ليحنإ ىضتقم يممص لب كفلاحت عقوم

 متت يكل ةقحالم سدوريه سراحلا لبق نم اهنبا صخش يفو قَحالُت يهو كتايح
 ةظفح ينوحرج ينوبرض ةنيدملا ف فئاطلا سراحلا ندجو" ةبوتكملا ةملكلا كيف

 . بع رازإلا اوعفر راوسالا

 اوب رضي نأ مه ءاش ام ةيملاعلا ةنيدملا سارح. .فليرضيلف ىسفت اب ين امأو

 لجاد يف سارحلا تابرض طقف يرذحا نكلو .اوحرجي نأ مهل ءاش ام كنوحرحيو
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 لحاد لقعلا تاجاجتحاو ريمضلا تاحارجو كقامعأ يف بلقلا تامطلو كنتنيدم

 لهف.ةيراعو ةنايرع مويلا كلذ يف يدحوت ال يكل ارازإ حيسملا يسبلاو كراوسأ
 ؟نيستكت (حيسملا) يدبألا ربلابو ؟نيظعتت
 ابح ةضيرم ئاب هنربخت نأ يبيبح نتدجو نإ ميلشروأ تانب اي نكفلحأ- 6

 ةماخضب داهجلا لب هقامعأب رابتحخالاو هعافدناب مايحلاو هلاعتشا يف بحلا هنا لجحا

 بحلا حار كلذل ؟انيقي ميلا عجو هعجوو اقح ليقث ضرم بيبحلا ضرمو ال فيك

 الوصو تانصحلا رئاس علتقيو تاربعلا زاتجيو تارثعلا ىطنختي ةمراعلا هتروثب رئاثلا

 باعصلاب: فحيتسي': ةبيبحلا ليبس يق بيبحلا تاب كلذ لجا نم ..بيبحلا ىلإ

 .تاتيملا هجاوي ةدارإلا يف ميمصتو بلقلا يف ةميزع يفو .تاقشملا لمحتيو

 ناكملا يف ديقم اذه مهبحو نييسنجلا نيبحما عقاو وه اذه عقاولا ناك ناو نآلاو

 حيسملاب قلعم مهبحو نييحورلا نيبحما عقاو يرحلاب نوكي مكف «نامزلا ف دودحمو

 ؟دبألا ىلاو لزألا ذنم بولصملا

 ميزت ةعطكلا ةتقتاج ريو اةاستالاا, يشاع نم دبل هله نك ل فبكت لب

 نيب .هللا" .سلوب لوسرلا لوقك ميثألا ناسنالا لجا نم.رابلا هيف بلصيو ناسنإلا

 ءامسلا لازتال اذلف ؟(8: هور) انلجال حيسملا تام ةاطخ دعب نحنو هنال انل هتبح

 يه ضرالاو ةايحو بح نم حيسملا يف اهرهوج يف ام ناسنالل نلعت ةعاسلا ىبحو

 بيلصو تومو ءادع نم يناطيشلا اهرهوج يف ام حيسملل نلعت لازت ال ىرخالا
 ناونع الا نيعطاقتملا هيرطقب حيسملا بيلص امو , ةسحك ارز روي ررب لك نأل"

 ميباَو قَينعلا "ناّتتنإلا“ كيب ءامثسلاو ضرألا يف اقالطا 'مئاقلا تيمتسملا عارصلا كايذل

 هنن



 نيب لب لطابلاو قحلا نيب ءرونلاو ةملظلا نيب ,بحلاو ءادعلا نيب .ديدجلا ناسنإلا

 اذكهو .ديدحلا ناسنإلا يف لماعلا حيسملاو قيتعلا ناسنإلا يف لماعلا ناطيشلا

 ةسينكلاو ةديدجلا ةيناسنالل دلوملا ضحاملا نطبلا حيسملا عوسي بيلص جفا

 نم لك كلهي ال يكل ديحولا هنبا لذب يح ملاعلا هللا بهسا اذكس- ةنآلا" ةسننملا

 :١5(. ”وي) "ةيدبالا ةايحل هل نوكت لب هب نمؤي

 ةميدقلا اهئباخم نم قلطنت بيبحلا ةبحم ءاشحاب اذكه أفدتت يهو ةيرشلاب

 ةجرحدمو لسالسلا ةرسكمو نافكألا ةقزمم «هنتنلا اهروبقو ةملظملا اهسيمايدو

 ةديدج حيسملا يف امل ةايح نلعت ءراوسألا ةظفحو سارحلل ةيدحتم لبر روخصلا

 بلطت اههجو ىلع ميك نا هذه اهبح ةرمغ يفو بجع اللف. ةرصتنم هيف اه ةبحمو

 ناي هرقل نأ بيلا تاو نإ يل وأ تار ري دعا" لون يهو .بيبخلا
 .- ةضياتم

 قامعا نم اهيلإ اوتا دق ةبذك ءاحسممب نقشعتو ديعبلا سمالا ذنم حيسملا ةبجم

 نوعرفو رصنذحوبنو بيراحنسب تنز دق ةميدق مأك ليئارساو ال فيك ؟ميحجلا

 565 : ٠ 5 ال :منا لق تان .
 حيسملا نعفرو قحلا نع سطاليبو سدوريه عم دكه نينز دق تانبكو ؟سويرادو

 لك دعب هنأ كعم كسارحو تنأ ىملعا نكلو .كنيطايش نديد“ وه امك و كتملظ

- 
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 نيه ةكايبتتلا"لختازم'هلؤقبر ءايغشا: قبلا: نكيلع بنت دق .انسح .الا .هحرف

 نهيشم يف تارطاخو نمويعب تازماغو قانعالا تادودمم نيشميو نخماشتي

 نوكيف نقروع برلا يرعيو نويهص تانب ةماه ديسلا علصي نهلجراب نشخشخيو

 جابيدلا ضوعو ةعرق لئادحجلا ضوعو لبح ةقطنملا ضوعو ةنوفع بيطلا ضوع

 :١١ ”شا) "برحلا يف فيسلاب نوطقسي كلاجر .يك لامحلا ضوعو حسم رانز

 كلوزج نتميز رولا يم يعطينا صوت ل .يسحلا كلذ .سيلو ..01

 ىتأت مايأ اذوه هنأل نكدالوأ ىلعو نكسفنأ ىلع نيكبا لب ىلع نيكبت ال ميلشروأ

 نوئدتبت دئنيح عضرت مل ىلا يدئللو دلت م يلا نوطبلاو رقاوعلل ىبوط اهيف نولوقي

 نولعفي بطرلا دوعلاب اوناك نإ هنأل انيطغ ماكآللو انيلع يطقسا لابجلل نولوقت

 مما 7 ول) "نستايلات:نوكُي اذامف اذه

 فيكف .نهريصم وه كاذو حيسملا عم ميلشروا تائب عقاو وه اذه ناك نإ نكلو

 نم هتمعنب هللا زرفا دقل معن ؟هيف نهفطعتستو حيسملا ةيؤر اذا ّنهنم ةسينكلا سمتلت

 دق هممسا ىلع لب ترشبو هب تنمآو حيسملا ىلع تفّرعت دق اسوفن ميلشر وأ تناثب

 ٌرشع ئثالا لسرلا رايتخاك ًارايخا“ هللا نم ناك كلذو اداهشتسا تدهشتسا

 تانب حورب نكي مل اذه رايتحالا نكلو .ناميإلاو ةبوتلا يف مهفل فل نمو ذيمالتلاو

 سيلو .ةيحورلا ةعرتلا حورب لب ةيموقلا ةعزنلا ىلع مئانلاو تايدسجلا ميلشروأ

 ءالعتسإلاو ةرطيسلا حورب الو .ةيراشعلا حورلاب لب' ةيسيرفلاو ةيسومانلا حورلاب

 .ةعضاوتملا ةعيدولا حورلاب لب

 علاساو ل ءايتاردم روش جاو رش دقو .ةيشيدكلا اهتيا :كبيبح. نع ءايبنألا _يلأسا كلذل
 ليئارسإ ةراجحب اومجر دقو ءادهشلا ,يلأساو ليئارسإ بارحب اوحبذ دقو لسرلا



 اهتيا تنك نإف .ليئارسإ قناشم قوف نمدعأ دقو تايحورلا ميلشروأ تانب يلاساو

 تضنا يهو ةيوبنلا ةملكلا كيدلف اقح نيقاتشت حيسمللو ابح ةضيرم مويلا ةسينكلا

 ١5( :١طب؟) ملظم عضوم يف رينم جارس ىلا امك اهيلا يهبتنت نا

 ضرما ؟بيجلاو ةضفلا ضرم وها ؟نآلا كضرم عون وه امف يسفن اي تنا اماو

 ةوهشلا ص رما ؟ءامدلا كفسو ةوادعلا ضرما ؟هاحجاو رك للا ضرما ؟نطبلاو زبخلا

 ؟ليحإلا يف هبح ةملك ىلإ عوجلاو حيسملا ىلإ شطعلا ضرم هنا مأ ؟تاقبوملا رئاسو

 ىتح بيبح نم كبيبح ام ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتّيا بيبح نم كبيبح ام- 4

 ييسلا نع انيك فرعي ال لكك ميلشروأ تاني.نإف ىانزكد يذلا يلسلا مقاولا هثإ

 ةليمتلا .انيدنأ بيبح نم كبيبح اهلا كقلئاق ةييكلا .نلاني نورص قللذلو بيبحلا

 ظ "ءاسلا ني

 سومانلا ةيفرحو يتاذلا ربلا ىلع دامتعالاو يسسقتلاو نايصعلا ةربع ببسب لحا

 ةيداملا ةيلقعلاو ةيدسدلا تاوهشلل مالستسالاو ةيسايسلاو ةيموقلا تاحومطلاو

 حيسملا يف يذلا قحلا نع لزعم يف تاخماشتملا هتانب عم ليئارسإ تاب .ةايحلل

 هضفر لب للعلا كيتاه لعفبو اذكه حيسملا ضفر دق هدحو ليئارسإ سيلو ا

 ربلا ليحنإ .هليحنإ ف وه امكو اذكه هتضفر دق ةيدسجلا ةسينكلاو اذكه ىلاعلا

 .ةايحلاو

 ةلعب هل ليئارسإ ضفر نوكيف لهجلا ةلعب حيسملل ملاعلا ضفر ناك نإ نكلو

 برلا لوقك مظعا ةنونيد هتافيلحو هتانبو ليئارسال نوكيس كلذل .ضرغلاو دصقلا
 يف رذع مهل سيلف نالا اماو .ةئيطخ مهل نكت مل مهتملكو تكج دق نكا ىل ل
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  ًالامعا مهنيب تلمع دق نكا مل ول .ًاضيا يبا ضغبي ئيضغبي يذلا .مهتئيطخ
 نكل .يباو انا نوضغباو اوار دقف نآلا اماو .ةئيطخ مهل نكت مل يريغ دحا اهلمعي

 :714_١55(. ١هوي) "ببس الب ىنوضغبا مهنا" مهسومان يف ةبوتكملا ةملكلا متتل
 .ناسنا نم ةداهش لبقا ال اناو قحلل دهشف انحوي ىلا متلسرا متنا" كلذك هلوقو

 لامعألا نأل .انحوي نم مظعا ةداهش يلف انا اماو .متنا اوصلختل اذه لوقا نيكلو

 نا يل دهشت يه اهلمعا انا ىلا اهنيعب لامعالا هذه ءاهلمكأل بآلا يناطعا ىلا

 اهيف مكل نا نونظت مكنأل بتكلا اوشتف .يل دهشي هسفن بآلاو .ئلسرا دق بآلا

 يذلا دجوي .بآلا ىلا مكوكشا ينا اونظت ال .يل دهشت ىلا يهو ةيدبا ةايح

 متنكل ىسوم نوقدصت متنك ول مكنأل مكؤاحر هيلع يذلا ىسوم وهو مكوكشي

 نوقدصت فيكف كاذ بتك نوقدصت متسل متنك نإف .نبع بتك وه هنأل نوقدصت
 اذه اهايصعب د نليئارسإ نوكت ال فيكف اذإ .( 172737: هوي) كل

 ةتناك“ 4 ليد نايم اونا ول اقدم ؟ةطاخنإ اهطيخأ هذه ةيوببلا تادوسا كير

 لجا نم :75_4١(. ةوي) ةيقاب مهتئيطخف رصبن اننإ نولوقيف نآلا اماو ةئيطخ مه

 عاجلا هي تش ابار وسب مه الوتس للا

 نم كبيبح ام" تالئاق ةسينكلا نلأسي ةعاسلا ىح نلزال ميلشروأ تانب نأ ىلع

 نها هل وز لاو بت سي لاو: فانتا و الفات "ةانسنلا نيبب ةليمدلا :اهقيا_نيبح

 . اصاقنتسا ,"همأو هيباب نوفراع نحن يذلاو فسوي نبا وه اذه سيل أ" نيلئاق

 2"ةأرملا هذه نوكت ةعبسلا ةوخالا ءالؤه نم نمل" ةمايقلا يف نولأسي نويقودصلاو

 تاذ يف نزت يهو تملا عا هذه ملعم اي" نيلئاق نولأسي نويسومانلاو .اداحلا

 0 ."تنأ لوقت اذامف محرت هذه لثم نأ اناصوا سوماتلا يف ىسومو لعفلا

 نوكي نأ نكمي ةرصانلا نمأ" نيلئاق نولاسي نولازي ال نولاعتملا نويطارقتسرألاو



- 
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 تانب تاللؤاست يه هذه معن .اراغصتساو اراقتحا 15((4 :١وي) 'حلاص ءيش

 .ةيداعملا ةضرغملا ميلشروأ

 ةفسالفلاف .ةدقعمو ةجرحم تالؤاست ىرخألا ىهف ملاعلا تانب تالؤاست امأو
5 

 نا راذهملا اذه ديري اذام رت نيلئاق سلوب نع نولءاستي نوينيثالا نويروقيبالا

 0 1 9 500 5 0 ١١ 3 0 5 5 ا :

 دويداصتقالاو .افافختسا ء(ا١/: 17١/عاو ةمايقلاو ماوبسيب مه رسبي ناك هنآل لوقي

 اننلا وحح 2 انظلا و. للا. 11. !وويهلديل قلل نع .-لف ءمجلا فرصا" نولوقي نولازي :
 تا ٠ - رو 9. اس 0 > ل 32 ل هر ل ا 9

 ال نويراخاو .ابايترا و1 لإ "هواع عطوم ل انش اننال اهاعط اود و ١ كييف
 ف ٠ و .. ىل و 533 رو 7 و * سبل ديك

 .اليدي .ةلبيلص' نع .نوكيل "ديساي .فيسلاب .برتضا" خيسملل نولوقي .ثولازي
 و ١س -_ ه- اند 54

 - 52 . 22 8 - م ص ور 2ص

4 

 107 0 0 ١ 0 : ا! 0 1 : 1 ١١ : ١

 . ةيدبالا ةايحلا ثرنل لعفن اذام نولاسي نونيدتملا نويسومانلاو .ءاير . ةلوسغم

 03 5 5 ِء 5 ' 1 ١ 3 1 / ١١

 نيفقاو اجراخ كتوحخاو كما اذوه دحيسملل نولوقي اولازال نويعامتجالاو
 0 | 21 ١ 20 هك ه_

 .(53 :١٠ول) "انبيرق وه نم "نيلئاق نولءاستي اوحرب ام نويناسنالاو ."كنوبلطي
 نولازي هاف ماعلاو ايئارسإ تا ٠ مه اياطخلاو ب ىندلاب نيحجانسملاو ىرسألا اماو

 فو ريطخلا لاؤسلا نءلأسي
. 

 اي" لاني 0 نشل وب نيلوس رأل نلئاق ىيليف كاتس صخش

 3١(. :5١عا) "صلخأغ يكل لعفن نأ يغبني اذام ديس .ا تار !' زي ا ١ 00 هل ا

 7 71 7 ! / 3 5 تا 3 م 1 5 1 5 5 - م 2
 ةنسينلل لا ىلعو ىج مخ ا م اعلا تانبو ةص رعملا ميل "رولا تانب تاال ٌؤاست يي ددصه لجا

 ةمكحلا زونك عيمج رخذم هيف نأل" ةلئسألا كيتا اباوج حيسملاو ليبإلا مدقت نأ

 1 9 "ملعلاو

 ميلشروا تانب تالؤاست «تالؤاستلا لكل يئاشلا باوحلا وه حيسملا عوسي نأ

 انا يل" هلوقب اضيا سلوب لوسرلا راشا امك .قالطإلا هجو ىلعو حلاعلا تانبو

 ال يذلا حيسملا ىعغب ممالا نيب رشبا نا ةمعنلا هله تيطعا نيسيدقلا عيمج رغصا



 قلاخ هللا يف روهدلا ذنم موتكملا رسلا ةكرش وه اميف عيمجلا ريناو . يضقتسي

 تايوامسلا يف نيطالسلاو ءاسؤرلا دنع نآلا فرعي يكل حيسملا عوسيب عيمجلا
 حيسملا ةسينكلا مدقت ذاو 8-٠١(. :"فا) "ةعونتملا هللا ةمكحب ةسينكلا ةطساوب

 اخير وكتسف الا '.ةليخل :تايملاعلا .ءاسنلا+ نيب: قلاب .نوكت. اصلخعو ابر اذكه

 بولصملا حيسملا نود نمو ةحيبف تائطاخلا تايدسجلا ءاسنلا رئاسك- ئرخالا

 ملاعلا ءاسن نيب يهو ودغت ىح ةسينكلا يف لامجلا اذه نوكي نا ىسع ام نكلو

 لامج هنا ؟رعولا راجشا نيب ةحافتلاكو كوشلا نيب ةنسوسلاك ضرالا مما رئاسو

 ةبحمو ءاقن لب تاوادع الو ةنيغض الو ثبحخ ال ثيح عوسي حيسملا يف يلقع

 لب تاساحنو ةحيبق ةوهش ال ثيح عوسي حيسملا قف يدسج+ لامج هنا .تاحماسمو

 .تاهاعلا رئاسو توملاو ضرملا نم ريخالا مويلا ف ءادتفا لب تاسادقو حالصو رب

 سيلو نآلا ىلا اعم ضخمتو نئت ةقيلخلا لك نا ملعن انناف' سلوب لوسرلا لوقك
 انسفنأ يف نيعقوتم نئن اضيأ انسفنأ نحن حورلا ةروكاب انل نيذلا نحن لب طقف اذكه

 لامجلا قلطملاو ربلا لماكلا حيسملا نأل .(7-58 :مور) "انداسجا ءادف ىئبتلا

 نيب نم ماقملاو هدحمب دسج ةروص ىلع نوكيل انعضاوت دمدج لكش ريغي نا عمزم

 يهف قلطملا حيسملا لامج وه ةسينكلا لامج ناك امل اذكهو ١١(. :”يق) تاومالا

 كلذو ةوق ىلإ ةوق نمو دحب ىلا دحم نم قلطملا لامجلا قيرط يف ةرئاس رابتعالا اذمك

 ةسادقو ربلا يث حيسملا ةماق ءلم كلذ يف غلبت ىح يدسجلاو يحورلا نيديعصلا يف

 لالجلا رقمو لامحلا نطوم «نيسيدقلا ةسينكو مترم ءارذعلا ف يه امكو قحلا
 .لامكلاو

 لف



 ناك ”:اينقع .انديسكل أ ناك ايحور كلامج ل بيبا يدجمف يمسسفن ايد تينا اماو
| 

 ليا

 .الإ سيل كيف حيسملا لامج وه لامجلا نال :انيلك ما

 ةوبر نيب ملعم رمحاو ضيبا يبيبح ٠-

 بحو بخ حاالص كلذب وهف .هبحم رم“حاو هحالصب ضيبا حيسملا عوسي لحا

 املاط كلذ يف ةبارغ الو .هرهوجب هللاو هنيعب لامكلاو هتاذب لامجلا وه اذه .حالصب

 يح ان نوكي ال حيسملا نوذ نم هنأ دع .حيسملا وه هللاو هللا وه حيسملا

 17١عا) سوغاب سويرآ يف لوهجم ا حبذملا نأش كلذب هنأش 0000 هلا لب 58

' 

 دس ٠
 ََس و 5

 مدقلا ح ورلابو اينار 5 هيك اذكه هللا صخشيف ع وسي حيسملا ف
 - ٠ 8ك _ 0

<َ 
 َ | 0 1 2 0 ا 54 1 ,

 رمالا .امسلو هدهاشم اموت عم كيسجتلاب سمي و دهاشي اب .ةفرعم قحاب ف*٠ارعي
 اذ

 هلو هتدم هذه انامز مكعم انا" هلوقب سبيليف هلوسرل كلذك حيسملا هتبثأ دق يذلا
 اس * ا١ل 5” _ل -_ ا_- :

 تيسلا بالا اثرا عينا لوقت .قيكف,بآلا ىار هقف نار. يقذلا + سيليف اي. نفرعت

 عقاولا ادهو حيسملا تاب كلدل ١ 5_٠ ١(. هي) . بمالأو باالا 8 انا نا نمزؤت

 تانك رهظ دق اذكم هنآل لالا قرف سرلتلا نوكت نأ زق هون لزآلا دبع اضبا
 2 0 2 تل ان ل 3

 باوومعيو سرطب ةيالثلا لسرل لآ يح ىلجتلا لبج قوف جلنلا نم 1-0 ءاضيب

 حيسملا رب ضايب نأل اع رتم مس دهشملا كاّيذ مامأ ضرألا ىلإ اوطقس انحويو

 يف ءافشلاو ربلل اش" لب اقلطم لب ادودحت سيل هربو اليصا لب ايستكم نيل ادع

 0 | 7 1 5 . ا : 7 ١ 5 1 ١

 نإو اسمه ةايحلل اذكه حيسملا ىقبيس كلذ لجا نم .ضرألا ىلعو ءامسلا

 الا عاب موجنلا تطقاستو 50 رمقلا فسخناو 57 ؛ ةيعيبطلا سمشلا تفسكنا



 حالصو نيسيدقلا ضايب امو :4-٠١(. ١وي) نّوك دق هب ملاعلاو ةنئاك هيف ةايحلا

 اح الص قى اوس انارود حيسملا كلف ف نورودي مهو لايجألاو روصعلا ربع نيراتحملا

 للا تثلازلال) + سبل وهتسملاو ةيركرملا"نيسسلا هذه نم اضامغ اروثو ايسنكم اذوالخ

 .ةمعن قوف ةمعنو انذحا اعيمج نحن هئلم نمو" هلوقب انح وي لوسرلا هيلع للد دق

 :1١7 ١وي) "اراص حيسملا عوسيبف قحلاو ةمعنلا اماو يطعا ىسومب سومانلا نأل

 حالص سمه نع ذدحوي م ام ءامسلا يف لوبقم ضايب ةمث نوكي لا تاهيهو .( ١7

 وه امك ةرشابم ريغ ما ةرشابم ةقيرطب كلذ ناك ءاوس هتايح ةيزكرمو حيسملا

 رثكا ةملظلا سانلا بحاو ملاعلا ىلا ءاج دق رونلا نا ةنونيدلا يه هذهو" بوتكم

 الو رونلا ضغبي تائيسلا لمعي نملك نال .ةريرش تناك" مهامعا نال رونلا نم

 رهظت يكل رونلا ىلا لبقيف قحلا لعفي نم اماو .هلامعا خبوت الئل رونلا ىلا يتاي

 م ا و "هل دعت هللاج انا هلامغا

 كنم دولوملا كلذل" ءارذعلل ةلئاق حيسملا ةايح ضايبب ةكئالملا ترشب دق اذكهو

 اسودق لب ءاعبات ارايسو اسيدق سيل حيسملاف اذهل . ىعدي يلعلا نباو سودقلا
 اطنفلاب لاف ةلشتلاب اهلك انتا أيبيلا ةئاذو "امك تانسأشأ اخالتقو ”ةيزكرم اسرغو اقلطظم

 اذكه ةيونقبلا حيسملا ىدحتي ةلاد ةياب الإو .ةيعقاوو ةلاصابو قحلاب هللا نبا وه ١

 وأ سيدقلا كاذ وه نمو .(17: موي) "ةئيطح ىلع 6-0 مكنم نم" الئاق هضايبب

 ءايبنالاو اذكه هتايح ح الصو هرب ضايبب لايحألا 2 لخكت نأ ردقي يذلا يبلا

 رب قلع يوامسلا .بآلا متع دق كلذل ؟افالطا هللا نورفغتسملا مه نوسيدقلاو

 تررس هب يذلا بيبحلا ىئبا وه اذه" الئاق ىلجتلا لبج قوف هبايث ضايبو حيسملا

2 



 ىرس وم رظنيلو اعلطت عيفرلا شرعلا ىلع نم نضضايبلا اده ىلإ ةكئالملا علطتيلف الا

 بوقعيو سرطب توصلا كلذ ىلإ عمتسيلو ارظن سدقملا لبخلا ىلع نم هيلإ ايلياو

 قلطملا ربلا كاّيذب ةسينكلا زركتل لب ءاعامتسا ئيسالا ملاعلا نم لبقم وهو انحويو

34 

 .دسحجللا ىف رهظ اذ هللا .ىوقتلا رس وه ميظع" سلوب لوسرلا ناسلب لوقتو "ركم همف

 يف دجو الو ةيطخ فرعي ملا سرطب ناسلب لوقت يي ىهو ةزارك جاللعلا ف ضيبألا

 وا )١ "دجملا يف عفر .ملاعلا ف هب نموأ ممألا نيب هب زرك .ةكنالمل ىءارت .حورلاب رربت

 اذ

 ,كللذك ١ حا اهب ل 500 ح سيل اذه حيسملا نول "ف

 نديأ نع ةيطاطلا ةيرثببلا قط لوقو اييودقو كتف انضيرال اذللا "ايلا ناك ىلا هنأ

 : كا ٠ :د : سس
 هئادرب ةيرشبلا اناياطحخ رتس يدلا هلل اركش دحام 0 نيع ةفرصب اهفرحو

 اس
 7 3 . ٠ ىلا 6 - ِ ] | ”الف ب .م مل

 مسج يف دبالا ىلاو اناياطخ كلدب اقحام يومدلا يرارمحلا هئادفو يرزمرقلا

 اهتيمبو الزع هبعش نع رورشلاو اياطخلا لزعي حار هيف يدلاو بيلصلا قوف هتيرشب

 راتب افي |! حي 5 رو ةليقث مدلا ف تاب اراتب افيس ىسمأ اذإ حيسملا ربف .التق همد لصم.اهلتقيو ةليقث مدلا يف تابوركمك
 و2

 عادلا .م هئافشل ثيبثاتلا نمؤملا اياطح ىلع لوالا هدكحب عمي لا اماف «١٠:يبدح اذ

 .هكالهو هتومل نمؤملا ريغو يصاعلا ناسنإلا ىلع يناثلا هداحب عقي نأ امإو هئايحاو
١ 

 ةرجإ ءىطاخلا ناسنإلا ىلع اذكه ضيبالا ةنونيدلا فيس عقي نأ اّمِإ رخآ ريبعتبو
 ا 0

 07 0 ل
 .:مؤوملا بئاتلا ناسنالا اياطخخ :نعع فكمك راسا حيسملا ىلع ءممي نأ اما»و هاياطعل

 ١ 54 . 2 ان 3 هس 1 ١ ع _ل

 2 و

 نع نيب بم مسنلاب حي ميلص ريصي ْ هايذل اذمغ. ةيضعملا دع ”نييثانلا .نينمؤملل ةبسنلا» عيسملا يلح ريصي :كللذبو

 0012 كت) ةايحلا ةرجش ق ةيرط سارح ميبوركلا .ديب هيدحب بلقتملا فيسلا

 ما ل د .دهره وحج دلسحبو هرهوج هللا هنا .انابس ةوقلاو هتوقب لامجلا هنا لجا

. 
 هلإل نيدبعتملا عيمج اي كلذك شيل ١ ةوقلاو لاسخلا  فاشع هللا دابع عيمج اي

 عف هتن فيك لب ؟امولعم املا حيسملا ءوسي يف وه امك و دسجتلاب راص دقو ؟لوهجب
 ار دل



 ةرمحو هرب ضايب يف ناك ءاوس حيسملا عوسيك نكي مل نإ هللا نوكي نأ ةيرشبلا

 ؟هئادف

 نأ ليحتسيو ابوبحم افيطل وأ افيخم ابعرم نوكي نأ امإ ءدوجولا يف ناسنإ لك

 عوسي حيسملا امأ .دحاو نآ يف ابوبحمو ابعرم اذكه درحملا يعيبطلا ناسنإلا نوكي

 نيبو .هئادف ةرمحب بوبحماو هضايبب فيخملا .رمحألاو ضيبألا ديحولا نئاكلا وهف

 ام اذإ يح نيسيدقو ارارحأ توكلملا ءانبأ ايحي رارمحالاو ضايبلا نيدحلا نيذه

 ىلإ مهنم فونخلا عزتنا .هساسأو فونلا ةلع «ةئيطخلا نم اوررحتو ةبحملا يث اولماكت

 ةقاطب َنودّتفُيو لب ."جراخلا ىلا فوخلا حرطت ةلماكلا ةبحلا نال" اعازتنا دبألا

 فورظلا نمو ةميظعلا ةقيضلا نمو لب بسحف فونلا نم سيل ءادفلاو بحلا

 لوسرلا هيلا علطت يذلا قلطملا ءادفلا كاذ .ةشحوملا ةيمنهآلا ةعيطقلا نمو ةيساقلا

 يل لاقف" الئاق مهنع بتكف حيسملا عوسي يسيدق ف سدقلا حورلا نيعب انحوي

 مدب مكبايث اوضيبو مهبليث اولسغ دقو ةميظعلا ةقيضلا نم اوتا نيذلا مه ءالؤه

 سلاجلاو .هلكيه يف اليلو ارا هنومدخي هللا شرع ماما مه كلذ لجا نم .فورخلا

 عيباني ىلا مهداتقيو مهاعري شرعلا طسو يف يذلا فورخلا نال .رحلا نم ءيش الو

 :١71١7(. ا/لؤر) "مفويع نم ةعمد لك هللا حسمبو ةيح ءام

 ةيئادفلا هترمحو ٍتوهاللا هضايب نمو نوفاخي افوح حيسللا نم مهناف ةاصعلا اَمأ

 مهيلع بلقني «نونضتحي ناطيشللو نايصعلاب اذكه نوكسمتي ذإو .نوبعتري اباعترا

 ةيئاضقلا هعرذا نيب نمو .اقعصم ضيبألا ربلا يف اقحو .اسرتفم ادسأ لمحلا حيسملا

 عم رانلا ةريحب يفف اكلم بحلل مقايحل حيسملا اولبقي ملا ذإو .نوتلفي ال ةلداعلا

 .نوحبذيل اميظع احبذ ضيبألا ربلا فيسب مهنيطايش
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 ىلإ رثكا برقتلاب بنذلاب روعشلا نع مجانلا فوخلا نم صلختن نأ عيطتسن اذإ

 ئلتمن ذإ نكلو ."ةبحملا يف دعب لمكتي مل فاح نم هنال" رمحألا بيبحلا حيسملا
 فوخلا حرطن ءامسلا نم انل ىطعملا سدقلا حورلا ةطساوب عوسي حيسملا 50

 عم هنفكنو هعفدنو لب 5

 بتكف ءايعشا يببلا هيلإ علطت يذلا ديحملا رمحألا ءادفلا هن' .انتيرحو انريربت لحال

 ماقو ف ةاكعو ' : | 0 < للا |

 ةيسئ داخل يهبلا اذه هرصب نم رمح تانك مودأ نم الا اد نم" كلائاق هرقس 6 هنع

 كبايثو ٌرمحم كسابل لاب ام .صالخلا ميظعلا ربلاب ملكتملا انأ .هتوق ةرثكب مظعتملا

 .يعم دحا نكي مل بوعشلا نمو يدحو ةرصعملا تسد دق .ةرصعملا سئادك

 لل 7 1 . 07 8 . اء. 0 5 1

 بايث نم نوشهدنم مهو نولءاستي ءامسلا ناكس حار اذكهو :١_”(. 5”شا)

 اقدهتسم ماعلا هرصبو ةئيطخلا مودأ نم ةيناث مهيلإ دعصي وهو هده رمحلا حيسملا

 انس ل رو - دوف هده ةرمحا حيسملا بايت يف ءامسلا ةةيذله تأ دق اذكشو .اهاتم هيبأ شرع

 اهبيجي حيسملاو "هتوق ةرثكب مظعتملا .هسبالع. يهبلا اذه" هنع لوقت تحارف ةمظعو

 8 !١ | 5 سعا| -

 هصاالخ هرم و هرب ضايب قللولو 55 صالخلا ميظعلا ربلاب ملكتملا انا هل وقب

 و رب نود نم صالخ سيل هنال بيلصلا ىلع اقالطإ مئاقلا صالخلا كاذ .هبحو هي

 نيمحلا نيدصه هتاد 8 ل لق قح هلا هن وكل حيسملاو .صالخ دود نس رب

 تاوقلا فناتست ريطخلا يئادفلا حيرصتلا اذه هاحبو صالخلاو ربلا نييساسألا

 , ”ةرصعملا سئادك" قلبابتو رم كشانل لاو ام" ةلئاق .ىرععا ةرع لاؤسلا ةيوامسلا

 اهيلع ناك كالو حيسملا هجو هرمح نياعت ةديلا كده ةيح و ىلا تانئاكلا تناك لحا

 ا نلعتسا نامزلا ء لم يف ءادفلا لح ام اذإ ىح اموتخم ارو ايننع ارب كلذ
 هب

 احتف موتح ةعبسلاب موتخملا رفسلا حتفو انالعتسا ةيحورلا تانئاكلاو ةكئالملل اذه



 زاتج وصشو هتاحارج راثاآو ءادفلا ةيح رسم نياعت يهو ةكئالملا مث نم تحارف .انيزم

 حيسملا اهبيجيف م ددصعملا قيئادك ”كبايثو: رمحم كسابل لاب ام" .لوقت تاوامسلا

 دق هبيلصبو هدح ول ودعلا تاوق ةفاك و نيطايشلا ةهرصعم ساد دق هنأب نلعي حيسملا

 هيلع مدلا ريصع كلذب شرف :١١_١5(. ١وك) هيف محي ارفاظ اراهج مهرهشأ

 .هبايث لك تخطلتو

 .ناطيشلاو حيسملا نم لك تام دق ةيراضلا ةكرعملاو ةيومدلا ةزصعملا هذه يف لحا

 ةرصعم ف اذكهو .ملاعلا اياطخ نع ةرافك حيسملاو حيسملا رب ةقاطب ناطيشلا

 كلسن نيبو ةأرملا نيبو كنيب ةوادع عضأو'" لئاقلا لوألا دعولا مت هذه بيلصلا

 ةرصعم_ىفف :(5١:-كت) "هبقع .نيقحست تنأو كسار قحسي وه .اهلسنو

 لضي يذلاو ناطيشلاو سيلبإ وعدملا ةميدقلا ةيحلا سأر قحس دق اذإ حيسملا بيلص

 ناكف حيسملا توم اماو ةئيطخللو ةئيطخلاب اتوم ناكف ةرصعملا هذه يف ناطيشلا

 بللاو قحلا نعراذكه :ناطيشلا :جيقب اذه لجا نم .امل ةرافكو. ةئيطخلا نع اتوم
 و24

 :١ ١7و ي)ارصتنم ابلاغ تاومألا نيب نم اماقم رابلا حيسملاو .نيدبآلا دبا ىلاو اتيم

 .كالاشلاو توملاو

 ل



 4 لزألا نم ضيبا بيبح وه حيسملا كديحو نإ ميرم ءارذعلا اهتيا اقح
 ام رى 4 5 أ - 0 ل 0 9 5 3

 | ا 1 | 1 "نأ -ا| - . 0 9 ٍِ
 _ى ١س 0-8

 اة ا فلألا نم لب .ةياهنلا ّىبح و ةيادبلا نم .رخآلا

 ىلماوع تدعجو كدودح ةفرحنملا تاييحلا تتاح تهوش نماي . ىبسفت اي تنأ اًمأو

 3 . 5 ا هاد أ .|إ |, --_ . 0

 || كايد ىلإف «كهجاو ل 2 توملاو ةئيصخا ءامد تنعتعح-او كتانجو ةخ وخيشلا

 ؟ ح . نس (| ها ١ تح - ١ م 11| 00 ا ديلا . ل

 01 ل 7-0 يي 2 الامم 25 وع يدلاو 2972 و ةعيحل هونك رع الاو ضيبالا

 ١ 3 2 مق يلمجتتو اريثك يرربتتل 8 000

 بارغلاك ةكلاح ةلسرتسم هصصق زيربإ بهذ هسأر- ,١

 0 نيقيلاو هتاذب قحلا وه امنإ اذه اطوقو حيسملا اهبيبح نع ةيسينكلا .هل نت اه اذه
 -_| ر ير _|

 م

 امو تاوامسلا ْق ام .نيملاعلا قلحخح دق اذه ىبهذلا دع نعمل سارو ال نقينك .,ةئعت
 54 و 5-5 ١س تا ة هال .- م ٠

 ا ١ 1 و 1 و عا

 ١ تاسائر مأ تادايس مأ اشورع ناك عأ ومس ىري 2 امو ىري ام . ضرالا ىلع

 و ' . 0 ' 0 ١

 ىلع نميهي ديحملا ىبهذلا سأرلا اذكو :١5(. ١وك)"قلخ دق هلو هب لكلا .نيطالس

 .هيف ام اك و ماعلا قلحخ يذلا هلالا" رسل وب: ل وبس لوقك ةقلطم ةنميه دوحجو ولا

 مدخي الو يدايالاب ةعونصم اك ايه ف :ىكسي ال . ضرالاو ءاوسلا بر وه ذإ اذه .ه ها "000 هه | ' : 1

 و -_

 9 .ءاا ا | : ه0 ساه ا ' ً
 .ع يس لكو أاسفنو دايح عيمجلا يصعي وه دا .ع يس ىلا حاتحم هناك سانلا يداياب

 متحو :ضرالا هجو 6 ىلخ نروبكسي سانلا .م ةما اك دحاو مد ٠ م علصو
 أ أ 3 539 ب

 ش 200 م لا ْخ 000 0000 50
 هنا عم هودجيف هنوسملتي مهلعل هللا اوبلطي يكل مهنكسم دودعحو .ةنيعملا تاقوالاب

 )لا
 ا ل "مك رجسلو دحوتو اينغ هي ننال" ءاديعب سيل انم دحاو لك نع

 صالخلل اقيرط انل ربد دقو ازيربا ابهذ بيبحلا حيسملا سار نوكي ال فيك لحا

 ىف ىدلا ,كفلا اذه مكيف نكيلف' سلوب لوس رلا لوفك ءادفلاو لييستلاب اديحب
5 _ 



 الداعم نوكي نا ةسلخ بسحي مل هللا ةروص يف ناك ذا يذلا .اضيأ عوسي حيسملا

 كلذ يو ( مجم :53ق) بتيلصلا توم «توملا ئح عاطاو هسفن عضو ناسناك

 زم انهوجو يف خفنو هتمكحب انسوؤرو هتبحمك. انبولقو هتسادقب انداسجا عرز دق

 "حيسملا ركفءانلف نحن اما" سلوب لوسرلا عم لوقن نا ردقن يكل هحور

 (لوسرلا لوقك ساسألا قلطملا لقعلا .لوألا لمعلا وه امنا يبهذلا حيسملا لقعف اذا

 نع هقرطو صحفلا نع هماكحا دعبا ام .هملعو هتمكحو هللا نيغ قمعل اي" سلوب

 طم تدوم ذإ لريكسما راض هنت وايكرلا .ركف هي رع نه نذل .ءايصتتمالا

 ١ لوو "نيف]>نيدبالا دبا ىلا دحملا هل يذلا ءايشالا لك هلو هبو هنم نال .ًافاكيف

 ١ دار ندلوب لوسرلا. لوقك انالعتسا دسجتلاب ناسنالل' ناعتسا .نق.ةبكل نارا

 | يف .ةريخحألا مايألا هذه يف انينلك ةريثك قرطو عاونأب ايدق ءايبنالاب ءابآلا ملك امدعب
 هدحب ءاك وهو يذلا قييم اعلا امو ضيا ور يذلا ءيش لكل اناردج يذلا هنبا

 سلح اناياطتل اريهطت عنص امدعي ةتردق.ةملكب ءايشالا لك لماحو هرهوج مسرو

 نيلي قف" انحيوي::لوسرلا قوقي امور. قن_1: 1 به) "يلاعالا يف ةمظعلا نيمب ف
 لحو يبس وع ةملكلا و.هللا ةملكلا ناكو هللا دنع ناك ةملكلاو ةملكلا ناك

 معنا( 1 لي هي مالم بام بو ع هدجم انيارو اننيب

 مأ تناك ةيحور .ةيرشب مأ تناك ةيكئالم .لوقعلا لك قلخت يبهذلا لمعلا ناطلسب

 ةيطع لك نالو .(5 :١وي) سانلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هيف نال ةيعيبط

 هدنع سيل يذلا راونالا يبا دنع نم ةلزان قوف نم يه ذمات ةبهوم لكو ةحلاص

 : ١عي) "هقئالخ نم ةروكاب نوكنل قحلا ةملكب اندلوف ءاش .نارود لظ الو رييغت

 لكل ةبحماب ةنرتقم مهيولق ىزعتت يكل" لوقي سلوب لوسرلاو ال فيك ©2067



 ل ا 7 يك ا . ى ف ١ ل َُس 0 0 0-5 0

 ملعلاو هةمحجلا زويك هك هبش رخدملا حيسملاو بالا هللا رس ةفرعمل مهفلا نعي ئع

1-15 

 ا |
 0 َى

 ِ را

 أ ' دف 1 ار ٠ 1 ٠
 «زيربإ بهذ هسار هنع لاقف ناميلس ميكحلا علطت يبهذلا سارلا اذه ىلإ معن

 ف (ىهلإلا لقعلا) رتكلا اذه انل ذأو" لاقف سلوب لوسرلا علطت ىلقعلا رتكلا اذه
 - ب الئ 54 54 اح ِ

 ىهإلا لمعلا اذهو اق را اعبأل ك ةوقلا لضف نوكيل (ىعببطلا لقعلا) ةيفزخ ىئاوأ

 .اديسحت هيسلاا © وس قلطملا ةملكلا اهنهدبس عزو ةيغيبظلا ءارذعلا ةبلقع تيعط#
 2 5 اس ب 526 مما م6 -

 حورلا لح موي اهأت نيسيدقلاو لسرلا ةيلقع تهلأت ةيهلإلا ةيلّقعلا هذكو

 اا يا هده ةديدجلا| اهتيلقع ةيلع نم م نم تقلطناف .ةيلعلا ف مهيلع

 ادوهع مالظل || ىف تع رع رب املاظط راكفأ رونلاب عرزتو 55 لطابلل ةتديعتسا

 .ًالايجأ اياطخلاو بونذلاب تح سفت اماظ امسوفن ةايحلل ظقوتو

 يك يلبي فار ير ينو رامبل يا نإ ياس

 اميف ةيفسلفو ةيعيبط ةيلقعب ال نكلو دهشتو زركتو قلطنت لب "دجوتو كرحتتو

 نا اورظنا" ًالئاق سلوب لوسرلا رذحي امك بهذ نم ساربو ةيحور ةيلقعب لب دعب

 ناكرا بسح سانلا ديلقت بسح لطاب رورغبو ةفسلفلاب مكيبسي دحا نوكي ال

 كة واخ ىعلاوب يدب تيوفاللا ءلع لك ليي هيف هناق ,سينلا يسن سيلوب ملاعلا

 ةيلّمع يه نيا نكلو .(8-4: ؟وك) "ناطلسو ةساير لك سار وه يذلا .هيف

 ؛سيدقلاو لسرلا ةيلقع نمو ديعبلا سمالا يف اهتيلقع نم مويلا ةيحورلا ةسينكلا
 ةيلقع نم يه نيا ؟حيسملا خوسي سار ,يبهذلا سارلا كايد نم مويلا اهسار وه نيا

 دسجتلا ةيلقع لب ةماقتسالاو قحلا ةيلقع «ةبحماو مالسلا ةيلقع «ةسادقلاو ربلا

 ماعلا مفر نم ةءولمم ةفرص ةيدام ةيلقع يه معا مويلا ةسينكلا ةيلقع 3 ؟ءادفلاو

 .ةحوفنم دسجلا لامعابو لب ةنوحشمو



 نيوقظلا اًذكو :ةنسينكلل. ةيبهذ: :ةيلقع مويلا .ةيتوهاللا دئاقعلا لكشتأ اذا اذامف

 لسرلا ةيلقع ف وه امكو سدقلا حورلا لب .الك ؟اه ةيزيربا ةيلقع ةيكيتاموتوالا اناا .ةرلقا و , سدقلا - ورلا ؟اهل ةيزيربا ةيلقع ةيكيتام وت وال

 نم ةسينكلل دبال لجأ .ةيزيربالا ةيبهذلا اهتيلقع ةسينكلل نلخي يذلا وه نيسيدقلاو

 ةديقعلا ّنكلو .تاعجحلا عم تايسمالاو تايحابصلا يف هلل اهيف دّبعتتل ةنيعم

 ملام ةسينكلل ةيبهذلا ةيلقعلا لكشت ال هذه ةيسنكلا ةيسقطلاو هذه ةيتوهاللا

 ريت ىدللا ف ش ١ تفليش ل سلا نع و لا "ام 5 و ديسجت

 ّتاذلا خافتنالاب سيلأ ؟نوققدملا نويديلقتلاو نويسيرفلا نويسقطلاو نوفزجعتملا

 لبق نم الطاب اخفتنموهو يناطيشلا لقعلل ءافخلا يف دبعتلاو لطابلا يبلقلا ءايرلاو

 1 سكش يدسجلا هنهذد

 فرعتو هللاب رختفتو سومانلا ىلع لكتتو (يحيسم) يدوهي ىمست تنا اذوه معن

 رونو نايمعلل ادئاق كنا قثتو سومانلا نم ًاملعتم ةفلاختملا رومالا زيمتو هتئيشم

 يف قحلاو ملعلا ةروص كلو لافطالل ملعمو ءايبغالل بذهمو ةملظلا ف نيذلل

 ( قربي الذؤا قركت”يئذلا ؟ كشفت ىلعت تسلا كريغ ملعت يذلا اذا تناف .سومانلا

 ؟:اكايملا»:قرتستا-:«ناثؤالا هركتست :يذلا ؟ئيرتا «نزي ال نا لوقت يذلا ؟قرستا

 هيلع «فدحي. هللا « مسا“ نال" :؟هللا "ني .سومانلا يدعتبا «سومانلاب رختفت يذلا

 دميسوقكلا كينيا هافأ منة سوت/0#قزو "بوتكم وه. امك ممالا نيب: .مكببسب

 نم ريثكلا كلهي الأ ؟حيسملا عوسي داحبأ ةقرس ببسب نييتوهاللا نييدئاقعلا

 نييديلقتلاو نييقودصلاو نييسيرفلا ريمح وه يذلاو ءايرلا حور ببسب نييسقطلا

 ؟لكايهلا ةقرسو ةضفلا ةبحمو ىنزلا ببسب



 لي ,ةيديلقتلا ةيسقطلاو ةيحيسملا ةديقعلاو ةيتوهاللا ةيلمعلا ةسينكلا كلتمت نأ ايمجف

 ةيبهذ ةيحور ةروصب لب ةدقعم ةيفسلف ةيرظنو ةدرحم ةيفرح ةروصب ال نكلو

 توهاللاف .نيسيدقلاو لسرلا ةيلقع «قحلاب ىه امك ةطسبم ةيليحنإ ةيلقعو

 لكشيف ليخنإلا اّمأ .ةيحيسملا ةيضقلا راطإ لكشت امنإ ىسنكلا ديلقتلاو سقطلاو

 . حيسملا ل.كيشسحج رصانع لكشي ىلا ث ارتلا .ةيحلا اكروصو ةيكميسملا ةيضقلا بلق

 حبذملاو تيبلا ءانب لكشي ديلقتلا .يبهذلا دسحلا سار لكشي امناف ليخنإلا اّمأ
 75 5 1 ١ ا 7 ك٠ ا 4 سا . .

 ثيبلا امك يذلا ساسإالا رجحا ايست -انعاف ايحبنإلا اماو .ةيف نودجاسلاو

 لاودب ةحعسملا ةميق امو (ةروص لودب راطإلا ةميش ىه ام نالاو .هيف .نيدجاسلاو

 مه ام لب ؟ ساسا ريع نم ءانبو «سار نودي دسجللا ءاضعا ةيمها ىه امو «بلق

 1 | 01 0 ٠ ا 0 1 1 ها 7 7

 بهد نم سارو ركفم كا لود نم يبصع راهجو مد نود نم نييارشلا ةميق

 هيرو

 ةروص وه نيسيدقلاو سلوب لوسرلا ليحنا ءوض ىلعو مويلا ةسينكلا هحاتحت ام اذا

 اه ل ا ا 0 | 7 ا اراللا |[ - |

 ًءامدو يسنكلا نايرشلا يث يرسي حورو مد ىلاو يحيسملا تيبلا لمحي ساسأ ىلاو

 اهسفن ةيداملا ةفسلفلا يديأب راطإلا رسكنيسف الإو .يعيبلا زاهجلا ىعري يبهذ
 فصاوعب تيبل ردو .اميزي بولصملا هنزلزب يىسقطل اطغلا قزمتيو .اراسكن 1 | 9 ١ اهدنا اتي نق كن ل ١١ ةل ل 3: ١١ ةاطظغلا ةاأامتو 1 را

 تابونلاب يبصعلا زاهجلا راهنيو .اراجفنا بلصتلاب نايرشلا رجفنيو .اطوقس داحلإلا 5 . . ا :. 1 5 7 َ 1 7 3 ١

 .ارايشا ةيبصعل ا تاالاعفنالاو

 ةيلمعلا اهتيأ ةيلوسرلا ةيلّمعلا ىلاو .ةجودزملا ةيلّمعلا اهتيأ ةيوارذعلا ةيلقعلا ىلاف

 ءارذعلا يف ةيرشبلا ةيعيبطلا ةيلقعلاب ةلعافتملا ةيبهذلا ةيلقعلا كيتاه ىلإ لب .ةيسيرفلا

 كاَيذ ىلإ اججا .ةفلختملا ةريرشلا ةيلقعلاب ةلعافتملا ةيلقعلا اهتيا نيسيدقلاو



 تادذ ةسينكلا اهتيا عوسي حيسملا ىلا «ةدايسو ناطلسو ةسينك كك سيئرو يبهدلا

 )١١ كو"١ :١(. "نرت ىهو ةيجنصلا اقاوصأو ةنانطلا ةيساحنلا سوؤرلا

 يضرو هصصق نوكت أ ىرسع امف «ءابهد آلا حيسملا سار نا نإ نا

 حيسملا راكفا يه ةلسرتسمللا»- يفضقلا هذه. ثيسبلا ؟يتارغلاك ةكلاحو ةلسرتسم

 ءادفلا لمعل اريذنو ةاضقلل ايضاق لزألا ذنم اذكه سرك دق حيسملا نوكل سيلا

 دق اضيأ حيسملا نوكل سيلأ ؟نابرغلاك مهلامعأ يف دوسلا مهو ةاطخلل اصالخو

 يف بارغ يللاتلابو سيت زمرو ةيساحن ةيح هبشو ةنعلو ةئيطخ بيلصلا قوف راص

 ”: ه7شا) 'هيهتشنف ارظنم الو هيلإ رظننف الامح الو ةروص هيف دعي مل يح" هرظنم

 اذكه ناسنإلا بحا دق امدعب ةئيطخلا نع مثإ ةحيبذ هسقن لعج دق هنوكل" «(

 ريصي هيف اذه اي مظعا بح نم لهو اا ” يف ١ 5 اتوم «توملا ئح

 اسيت شبكلاو ادوسا انطاخ بيلصلا قوف ناسنإلا لجا نم ضيبألا سودقلا حيسملا

 انتيلقع ةيبهذلا .ةيحلالا هتيلقعب يدتفيل كلذ لك.؟ابارغ مامهلاو (55-70: ١1

 حيسملا بيلص اذا نوكي ال فيكف .ةيمنهجلا ةيناطيشلا ةيلقعلا ةطلس نم ةيديدحلا

 ال فيك ؟زازتعاو ديجمتو ةدابع عوضوم ةسينكلا ىلع ةالدملا ءادوسلا هصصقب اذه

 قّزم دق هيفو ةديدجلا ةيناسنإلاو ةسينكلل راختفا عضوم اءذذه حيسملا بيلص نوكي

 لتقو اًمحس اناعفأ سار قحسو اداعبأ هيف اهرورش سيت دعباو اقيزمت اهاياطخ داوس

 حيسملا بيلص داوسب نيهتسي ملاعلا ناك نإف ؟ ابيكس انقامعأ ف يدبألا هؤادفو

 ناطيشلا ةيلقع ىلإ ةيعيبطلا هتيلقع عضحا دق هنوكل الا كلذ امف وه هداوس داوسلاو

 .اك اله. ناطيشلا ةيلقعب:ىلاتلاب: كلهيل كلذو «ةيعيبطلا ةيلقعلا نود نم ىه ىلا



 يهف .حيسملا بيلص داوس نم مربتت ملاعلاك مويلا ةيمسالا ةسيكلا .تناك ناو

 دترت نئاخكو لب «ةيئادفلا ةيبهذلا ةيلإلا ةيلقعلا دض اهتيلقعب ئطخت ىرحألا

 انتهج نم اماو .ةجودزم ةئيطح ئطخت اذكهو ةئيطخلا ةيلقع عم دحتتل هنع اهتيلقعب

 يف انلامعا داوسبو حيسملا بيلص يف اناياطخ ةعاشبب الا رختفن نأ انل اشاحف

 .ملاعلل نحن و انل ماعلا بلص دق هب يدلاو هصصقو هراكفأ

 م(

 ءادوس ةرعشو يبيهذلا ىهلإلا سأرلا كاّيذ يف ةتباث ةرعش وكف يسفن اي تنأ امأو
0. 

 ص 0 : 0000 7 1
 حلو ىئادفلا اههشيركتو يدسحجتلا اهردن يف ةكلاحلا صصقلا كيتاه نيب

 توملا ةيلمهع ضيضح يف طوقسلاو يمنهجلا ناطيشلا .ديب ىلا سوملا يردحا سا أاإ ه2 ا ْ 7 .مدذ ”ةاطش - 5-06

 2 ر .ةئيطخلاو

 امهّيبقو يف ناتسلاج .نبللاب ناتلوسغم هايملا يراجم ىلع مامحلاك هانيع- ١١

 صان از مييسلاو كاقنو افطلا ءامالسو.- ةغاوو عرضي حيسللا .انيغ..ن اودي ال فيك
 ب

 للا اا ل ا

 ىغو اضيا .هايملا قرا 000 اهنا لب ا اذا حيسملا

 دعنا وبنك رع 00 تسيل اهوكل .دبألا ىلاو لزألا ذنم سدقلا حورلا هايم. ةعبشم

 كلذ شلال دوحج ول او دولخلا راحبو ةايحلل راكاو حورلل يرام ىلع اا لب ١ حورلل

 دانخاو ع ومدلا امهنع قفدتت نييلزا نيعوبني ناتاه حيسملا انيع تسما لب بسحف : ل.ل : ا د مم ا ل .. 1 1 8 :

 .تطقس دق توملا قامعأ يف ىلا ةيرشبلا ىلعو توه دقو ةبوبحملا ةيناسنإلا ىلع

 دق هيف ةيرشبلا ىري وهو ارم ءاكب رزاعلا ربق قوف يكبي حار حيسملاو ال فيك
 ء ١ ِء

 وهو ةيصاعلا ميلشروأ حيسملا يكبي ال فيكو ؟بونذلاب تنتنأو اياطخلاب تتام

 ؤ؛غت



 الان نع لجل ؟ةدقاعتم ةلتقلا .نيطايشلا عمو ةدرمتم ةبلاص اهيف ةيناسنإلا ىري

 نم هنييارشو اراهفاو ايراحب عومدلا نم هانيع رجفتتو :فلضلا قوف حيسملا ىكبي

 ىلإ نوردحني رشبلا ىبب نم نييالملاو فالآلا نيتذفانلا هينيعب ىري وهو آل يس ءامدلا

 كلذو ؟يئناثلا توملا وه يذلاو تيربكلاو رانلاب ةدقتملا ةريحبلا يف نوقلرتيو توملا

 هيخنأل ؛ناسنالا ملاظمو ةئيطخلاب يسقتلاو يئادفلا بحلا ىلع نايصعلا ببسب

 ؟ناسنالاا

 ةيزرشابلاب ل كضانإمأعو ءةيئاشنإالا ةةتاعاجم .«قيتماهلا  هيتيعب يكبي ح حيسملا لازي ال لحا

 يكبي حيسملا معن .احيراو ميلشروا نيب ءصوصللا نيب نكت يهو ةبيبحلا تاحارجو

 هيليةيولق ,اةنغ هتعيبظ قدوه املاظ بيلصلاب اتوم :تاوملا يح اذكه ةيقشلا ةيرشبلا

 ةروكلا يف هئاتلا هنبا يعيبطلا بألا يكبي الفا .ءادفلاو عومدلا ةغل ىوس فرعت

 افل نابعثلا هفل دقو اهلفط مالا يكبت الفا ؟ريزانخلا عم بونرخلا لكأي وهو ةديعبلا

 عيركلا لكلا كبي لقا ؟ةرتطخلا نرخ لض دقو هقؤرعت ةيغارلا" قكيي الفا ؟اتيم

 وهو هقيدص ساسحلا قيدصلا يكيي الفا ؟ةليذرلا يواهم يف تقلزنا دقو هتجوز

 ةحاس يف هدنجو هبعش ىري وهو نيمالا سيئرلا يكبي الفا ؟ةنايخلا لامتعأب شسبلتم

 اذكه نوكبي نويداعلا ةاطخلا رشبلا ناك نإف ؟ةركام ةنايخ نطولاو هنونوخي ىغولا
 تاوهشلاب اوقرغ دقو هقئالخ حيسملا يكبي يرحلاب مكف «نوينانالا مهو مهضعب

 ؟بيجنلا صلخملاو بيبحلا سودقلا وهو ةئاتنلا تاريحب يف اوقنتحاو

 اهركنتو عومدلا هذه ةيرشبلا لهاحت وه اباكسنا حيسملا عومد ديزي ام نكلو

 سمتلت اهعرصم فو لق لب اباصم يف يهو بيلصلا كايد اتاداعمو بحلا كاّيذل

 ف ةيناسنإإلاف ريكا ع حيسملا عوسسي ردصم ىوس ردصم لك نم صالخلا امن



 تايرظتح ةدشق اك وم قو اهراون نم ةيرح اش سمتلت اهملاظم فو اهيلوممو

 قفيقتات د لك ف ىهو اهاوهبش نيطايش نم اجرف عف وتت اكاقيض يفو اهيدحلم

 اجا نم .اح رجمو ايكاب هتاذل بيلصلا قوف هك رتت ]ب هتافتلا بيبحلا حيسملا ىلا
 ا اس .- تك ِ 2 -_و وب 3 .ءا ٠» ع

 تروم ارح اتومو بروح ىلع ابرحو 22 ىقوف اعوج ةيناسنإل دادزب كلذ در هى [3 : 3 ةتاستاألا . فاحثث .قللا

 بدأ كا تت ىلا ميا ا لاا 10 لإ ءاحل ١

 : فلا
 اس

 امدعب هلجا نم حيسملا ءوسي عءومد لهاجتي وهو ريرشلا ملاعلاو انل امف نالا امأ
 أى1د 0 مت 3 ال 5 نيب ل ل وصلا | 0-6

/ 1 2 1 92 1 5 

 عم افلاك ه ةبوأكا عمم اهفاثتمو ت دءملا عم
 ١ 920022 أ 0 ل و 09

 : رص رجح و 1 ةسينكلا ى رت :هض .. .ناطكلا

 ا - ا 0! ل - ١
 5 ومسسي : وعدي يابت كعب هب ىرحخا يه هيب لسخحل : ََح اأن ا + حالا |

١ 

 . [| 8 ةتلتو |

 .- 1 ام 2

 اب. رح ىلع .انرصو. ءاكب قرف ءاكب ميسملا دار دق يذلا رقألا ؟هيح بيلصو
 هاحت ايراحم بيلصلا قوف اذكه يرحب ىهو حيسملا عومدل ةيونعم ةميق نم لهو
 00 و بت ل 8 تا نيب يل 5 - اب (تل“ تي

 ٠ سب | مها ق# ١ .٠ 0 ..م | .

 2 . 6. ه0 . 0 أأآ ١ يي (< د اذكحه هلهاجتت ةيرشبلا املاط هذه هبيلص ء ومدب اذا حيسملا قفخي ملا ؟ماع ىلس عقاو

 . 6 حام - | 2 ٠ ا رم َ 5 5 ١

 ف 2 ١ مار م م هتحم ْف قفخي ملا حيسملا .ةتيلاالك ؟اذحه هنع مجا رتت ةيمسالا ةسينكلاو

 ناسا لق ابولق موي اك هيلا ندع ةعاسلا ىح لازيال هنال هئاده ءامدو هبيلص

 - ع لق افطاوعو هراوناب كيدرع لق الوقعو هئامدب تا مهطت لق اسوفنو هعوملدب

35 

 ! هعجريو بائذلا نم هذقنيل لاضلا فورخلا نع شتفي لازي ال حيسملا معن م

 1 ١ 5 ١ ّ 5 5 1 7 | 1 ا - | 1 - .

 هنا لجا .دايحلا لبازم يف خاض دقو لاضلا دومفملا مهردل بلطيو مالاسسب ةريظحلا

 نيم رجا نب صللاو نيةوسملا نعيب يشبحلا يصخلاو ةري د ويبنملا نعءب راشعلا اكز بلطي

 ناني حيسملا معن .نيطايشلا طسو يف ةيلدحم او نييرماسلا نيب ةيرماسلا ةارملاو



 عومدو هعومد ليحبإب كلذو سيلبإ مهيلع طلستملا يفشيو اري عنصيو لوحي

 هلابج اوقلست نإ عايحلا عبشيو هيمدق دنع اوحرطنا نإ ىضرملا يفشي وهف .هليخإ
 يطعيو هيملق عومدلاب 1 نإ ةاطخلا رربيو هقرط يف اوفقو نإ نيناحم ا ىفشيو

 اذه ءانبال مئادلا مالسلا يطعيو لب «هتاملك ىلإ اوعمتسا نإ روبقلا يف نيذلل ةايح

 .هينيع عومد يراجم ىلإ اوعلطتو هبيلص لوح اوعمجت نإ رهدلا

 ةعجعجب ال نكلو ةيرشبلا تالاحملا لك يف لمعي هتمايق ليحنإب ًايح لازي ال حيسملا اذإ

 قلخي اذه هتمص يو .ءولهو تمصيب مب .ةيومد ةروثو ةيناطيش ةلولوو ةيملابع

 اراهزأ سودرفلل يقسي هعومد يفو احورص هل نبي هثوده ٍقو اسوفن هتوكلمل

 بلاغ رصتنمل ادبا بحلا نال هعومدو هبح يف قفخي ملاذا حيسملاف .اراجشأو انسوسو

 بحي هنوكل :ريرشلا ملاعلا وه امنا اقح قفحا دق يذلاف .ادبأ ةايحلا قلطنم هنوكل

 مل كلذل .حيسملا نم رثكا ناطيشلاو قحلا نم رثكا لطابلاو رونلا نم رثكا ةملظلا

 ملاعلا يف عفر دق املاط هكالهو همالآو ملاعلا ءاقش نع لؤوسملا وه حيسملا دعي

 لفوسملا نم ناطيشلا ناميثإ «ةقيطخلاناسنإ .«ىملاعلا. ناسنإلا لب ءايكابو. ابولضم
«َ 

 ةيلوؤسم يه ام هنال .ابرو اديس هل ناطيشلا هرايتخال هملاعو هسفن كاله نع

 امو ؟ةيبطلا هتافصو لوانتو هتبابط اوضفر ام اذا ىضرملا فاللأ تبروه ىف. نضيبطلا

 عفرو نوجسلا ىلإ نيمرح ا فاللا بهذ نإ نوناقلا عرشمو نوناقلا ةيلوؤسم يه

 نيثالم يمع ف سمشلا ةيلوؤسم يه امو ؟نوحجا ءانبأ نم ديدعلا قناشملا قوف

 ؟انايمع مالظلا يف اوشيعيل اهرون نم نوبرهتي نيدلا سانلا

 نولوانتيال مهنكل ءءافشلا يف اعمط ةيودألا نم ريثكلا نولوانتي ملاعلا سانأ لحا



 مهنا .ةئيطخلا تاعقنتسمو راوهالا هايم لب م وعي حيسملا 2 يا ءاملا سيل نكلو

 اب خوسي ءامسلا نم لزانلا ماعطلا سيل نكلو ةمىطألا نولوانتي عايجك اس
 5 0 قرطلا نم ديدعلا نوكلسي نيلاظك مهنا .ريزانخلا ماعط «بونرخلا

 اس

 - قيرط «كالهلا ىلإ يدؤملا قيرطلا لب عاووسي حيسملا يف ةايحلا ىلإ يدؤملا قيرطلا

 .كاطيشلا

 تاوقلاو تازجعملا لجر وهو هعومد ليعافم : هبيلص ةدارال هعضخيل

 ! : مل حي 7 أن .ةدرحا ةوقلاب باوعشلل ارهاق اذكه ن اوكيل اروتاتكد نأ ديسمللا نثكل قالو
 اس 3-43 0

 .٠ م .هعومدو هئامدب ناطيشلا ةطلس .٠ م 000 هعفا و 86 ءادفو دره وج 8 ةبكخ هنأ

 رهق ىلع موقت ةكلمم يف ريخ يأ لب .ةبحمللو ةبحماب هتوكلم ءاج كلذ لحا

 ص ٌْ سوؤر تين يللا ةكلر امح .دابعلا ءانبا سو رب ةحاطالاو .تايرحلا قلنخو تادارإلا

 كله ام اذإ يح .قحلاو ةايحلاو بحلا ىلع اقالطإ ةمئاق ىهو .ملاعلا اذه نم

 .الإ سيل مهيف ةلماعلا ناطيشلا ةدارإبو مهدارإب نوكلهي امنإف سانلا نم نيئالملا

 ,ةينانألاب هحور دانعو ةئيطخلاب هبلق بلصتو رشلاب هذه ناسنإلا ةواسق مغر نكلو

 مامحلاكو نيتعماد نينيعب بيلصلا ىلع نم هيلإ رظني لازي ال بيبحلا حيسملاف

 ةبوتلاب هيلإ ناسنإلا عوجحر ةظحل ارظتنم نيتيقن نيترهاط هايملا يراجم دنعو نيتعيدو

 نينيعملاو نيراتخملا لجا نم معن .ةوقب رجحلا بلق هنع عزتيو حرفب هلبقيل ءاكبلاو

 هل دراما ةيلقو ءارر ةياكاحلا حيسملا لازي ال ىسحلا توكلمل لزألا ذنم

 هس "هدا ران ضرقلا ممبزأ ناسكلل كلذي :انطعم ءاعيدو ةعداخا ماجاك وب اكاب
 _- ام ا 3 تى

 ابولصم هنوكل حيسملا نورقتحي نيذلا اّمأ .صلخم ىلإ رظنلاو هماثآ ةعطاقمو



 كلذ يف نورخدي امّنإف ايكاب هنوكل هيف نوتمشيو اعيدو هنأل هب نونيهتسيو

 سلوب لوسرلا لوك ةلداعلا هللا ةنوئيد نالعتساو بضغلا موي ف ابضغ مهسفنأل

 كداتقي امنا هللا فطل نا ملاع ريغ هتانا لوطو هلاهماو هللا فطل ئغب نونيهتست ما"

 موي ف ابضغ كسفنل رخذت بئاتلا ريغلا كبلقو كتواسق لجا نم نكلو .ةبوتلا ىلا

 ور) هلامعا بسح دحاو لك يزاجيس يذلا ةلداعلا هللا :نونيد نالعتساو بضغلا

 يذلا دهعلا مد بسحر و هللا نبا ساد نم قحتسي نونظت اباقع مك لب" 2 ١

 بع) 8-5 هللا يدي نيب عوقولا وه فيخم .ةمعنلا حورب ىردزاو اسند هب سلق
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 نيملاظلا ةاسقلاو نيس رطغتملا نيربكتملاو نيسيكتسملا نيرتيعسلا .عالرومم ةاجت اح

 حيسملا نوبلصي كلذ ٍ اوحارو ةوهشلاب مهقاوذ نيطايشل اذكه اودبعت دق نيذلاو

 مهوحن نم حيسملا انيع ريغتتس « نامز فصنو نينامزو انامز هنوكبيو نيترمو ةرم

 عيدو مامح هبش نمو لداعلا ءاضقلا ىلإ نارفغلا نمو سدقملا بضغلا ىلإ فطللا نم

 ,ةنونيد راحبو نارين راها ىلإ ءامد لويسو عومد يراحم نمو بوضغ دسا هبش ىلإ

 .قحلاب ةلكآ ًأران ةمثألل وهو ران بيهلك نانيع بيبحلا حيسملل نال

 ةيوضغ ووسألا ويعك اهتكل ..نيبححلا.نينئاتلا هاحت ةعيدو مامخلاك حينسملا انيع اذإ

 نيترهاط امهوكل كلذو .ةفيخمو ةبعرم انيقي رارشأللو نيضغبملاو نيمواقملا هاحت

 وه امك ًايلحت قحلا ىلحتيو ًادسحت ربلا دسجتي امهيفو نإللاب ناتلوسغم امهنأكو
 ال فيكف ."روجلا ىلإ رظنلا عيطتست الو رشلا ىلإ ارظنت نأ نم رهطا هانيع' بوتكم

 يف لزألا ذنم نيتسلاج اذكه امهو ةمثألا صئارف امهنم دعترتو رارشألا امهفاخت

 فيك لب ؟اقلطم وثهدهي دبا ةسواع امهئادفو. امهعسادق: ةيركرم قو اسهبنقو



 دسجتلاب ا امهاطعا دقو نيتعيدولا نيتمامحلا نيتاه حيسملا ئيعب ةيدكلا يعينك

 ب اراقز قي نم ناتماس كابيعا

 : 5 1 ١ ٠
 90 يمي رى هن معح 2 6 ةيسييكلا هحو 98. نعب و" تف انوع هيشع ةسسملا ع

 رز لذ ءارذعلا هجو ف 55

 قلخ دق يذلاو هبساكمم ءادفلاو هبيجاعاب دسجتلا هنا .ًاسرغ امهسرغ ةيح ورلا

 ئيع مويلا ةسينكلا كلتمتا نكلو فيدو اماجب اك نويعلاو !ديرادم الكس .ناسكالا

 دق ناطيشلا نأ مأ ؟اعرز ةيدومعملاو ناعبالاب اههجو ف تعرز امدعب 0 حيسملا

 نيعأ الب يلاك تراصو هتاوهش سحانمو دسملا عباصأب نينيعلا نيتاه اهنع علق
 نوعوجي مهو ءارقفلاو نوكلهي مهو ةاطخلا مويلا ةسينكلا ىكبتأ ؟سسجتت

١ 

 مهيحبي امك نوعجوتي مهو ىضرملاو نونئي مهو نيمولظملاو نورعتي مهو ءاسؤبلاو

 نأ لبيت امك  هلحعأل يلبس نق ني هاتحاب ٠ سل هن ء.امو :بيلصلا ىلع :ض كيسا
 24 ل ال ال 54 ل 534 5 ا ا

 1 : انا نوكا انا ول دوا تنك يناف عطقني ال يبلق ف اعج اميظع انزح ىل

 نا مأ ؟(7-9: ةور) دسجلا بسح يئابسنا ينوخا لجال حيسملا نم امورحم

 هعامطأو قيتعلا ناسنإلاو هتاذلمو ملاعلاو هتاوهشو دسجا ىكبت مويلا ةسينكلا

 ؟هئاسؤر تاماقمو هتاطلسو ناطيشلاو

 ثيح سدقلا حورلا يراحم ىلإو ةيبارغلا نويعلا تاذ اي ةفيطللا مامحلا نويع ىللإف
 6١د د -و 3 : 9 - 2 ع

 ةيلغتسملا م يعات فك اي ةيعاد وو عيمملا عشا وت لاو هتاعقتتسملا ةنك اس اي ىههلإلا نبللا
 ّْ 1 9 1 3-1 ٠

 رو بال

 .ءاضفلا ىلإ اهبلقب ةحخفتنملاو ءامسلا ىلإ اهويعب

١ 



 ثيح ع ومدلا يراحم دنعو ةمامح 00 يبل تنأ امو

 ءم قلاقللا بارسأو يداولا ف نابرغلا اديج يرذحإ نكلر ةايعب ةلستغم ءاقنلاو نبللا

 .ىفكو ةمامحلا يع امهوكل نينيعلا كيف فدهتست اهنأل يكاركلا

 تفيوصاو مكارمجلل يو صحا

 لامجف (حيسملا) ناسنالا نبا لامج اما دلودشو :نييسكم لاش ادب سانلا لامج

 . دحاو الم راب سيل هنال" ةئيطخلاب هووشتي اقدام رشبلا لام :دودحم ريغو قاد

 الو ةئيطخ فرعي مل هنال' ةئيطنخلاب هوشتي ال اقالطا (عوسي) رشبلا نبا لامج اماو

 توملاب لحمضيو ضرملاب لءاضتيو نمزلاب خيشي مدا ئب لامج . ركشت مف لف" كحببو

 توملا زاتجا اذكهو توملا ةئيطخلابو ملاعلا ةئيطخلا تلخد دحاو ناسناب امك هنال"

 خيشي الف هللا نبا حيسملا لامج اماو .(١١؟ :هور) عيمجلا اطحا ذا سانلا عيمج ىلا

 اقالطا ضرم ال هنال. ضرملا عم لءاضتي الو دبالا ىلا بابش هنال رهدلاو نمزلا عم

 هدسج نياعي ملو ةمايقلاب توملا بلغ دق هنال توملا يف لحمضيالو .حيسملا يف

 هسمشب ربلاو هئلمب قحلا لامج وه امغا حيسملا عوسي لامج نال ةكلذ لك '.اذاسف

 005+ 1 ويإ) "ةمعن

 لليتي .كلذكو .(1: 4 ةرمؤ ”كيتفش ىلع ةبعنلا :تيبكسلا .,رشنلا ئب نم الامج

 دوهيلل برلا هنع لاق يذلاو ءابآلا سيئر «ميهاربإ صخش يف لامجلا اذ ءابآلا

 ف ىسوم هآرو .(57: موي) حرفو ىأرف يموي ىري ناب لل ميهاربإ مكوبا
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 علطتيو :5١(. ١١بع) "دعترمو بعترم انأ" ًالئاق حاصف ءانيس لبج يف ةقيلعلا

 لاع يسرك ىلع ن ملاج وهو سدقلا تيب يقف ليمجلا هجولا كايذ ىلإ ءايعشا

 ب. نكساو نيتفشلا سحن ناسنإ .نآل تكله دق :ىل ليو ًالئاق خرصيف عفترمو

 هاريو :١-2(. 5شا) "دونجا بر كلملا اتأر لق ئيع نأل :نيتفشلا 0 بعش

 واصيب 12 طق "دألا اهآر دق اقل توف 7 حيصيف لقحلا يف هتأرماو حونم

 مام هنم تعمم”و نيع هرت مام هيف تارق هدف مو اهيف ظ0آ0 ءارذعلا هتأرو

 اهل هللا هدعأ دقو ناسنإ لاب ىلع رطخي مل يذلا لامجلا هيف تدهاشو نذا هب عمست

 يذلا هللا لمح اذوه" هنع لاقف ندرآلا رك دنع نادمعملا ايعسوي هاآرو. :هلوبحم نيذللو

 ىلا ههجو ىلع طقسف قشمد قيرط ف سلوب لوسرلا هآرو . ماعلا اياطخ عفري

 نوئمؤللا هذهاشو :نوسيدقلاو. لسرلا هآرو .تيملاك راض .هلامح ةوق نم .ضرألا

 هانيأر يذلا .هانعمس يذلا .ءدبلا نم ناك يذلا" نولوقي اوحارف نوراتخملاو

 ال اذكهو .(١:١وي١) "ةايحلا ةملك ةهج نم انيديأ هتسملو هاندهاش يذلا .اننويعب

 ًلمتف ةيكذ نيحاير مالتاو بيطلا ةليمخك ىهو هيدحخ ىرت دوهشلا ةباحس لازت

 .ةليلعلا سافنألاو ةيكذلا حئاورلا كيتامب اقاثرو لامجلا كايذب انويع

 دق ام اوعمسي نأو .اوري ملف نوسيدقلا هاآر ام اوري نأ اوهتشا نوريثك كولم اح

 ا يل : 0 0 ١ ا ف

 مهليلاكأ نوحرطي اوحار ةبيهرلا ةرضحلا كلت يفو كلذل .اوعمسي ملو اوعم
 نع .0 5 1 1 5 ٠ 5 7 ١ ا عالج 1 | 3 ا

 ه 94 اورخف .ةكربلاو دحملاو ةماركلاو ةوقلاو ةمكحلاو نئغلاو ةردقلا ذحأي
5 2 

 ادد راع كف ةملكلا كال :كلذو ق3ب1 5 ةورر "ييدبألا دبا لإ ىحلل

 بِتاآلا هرج ديجنول امك لدغ هدمت انيارو انئيب لحو (بيطلا خرف ١ اليخ يبو ودور

2 

  5)يو١: ١5(.

 اعدل



 هجو هنا .هلاب ناسسناو ناسناب هلا هجو هنا .نيدخب هجو وه امنإ اذ حيسمل ا هجوف

 بح هجوو بحب ةسادق هجو .حورب قلطم دسج هحوو دسجب قلطم حور

 بحي هبح دخبو دودخح ىصقا ىلا ةئيطخلا هركي هربو هتسادق دح ىفف .ةسادقب

 1 هره . :؟لا, ةءاصأمللا - 1 3: 1 ىلإ

 ءعطقي هبح لدعحو نكاسنإل نه ةئيطخل عطقي هرب دح يفف .دودح دعبا ىلا كاسنإللا

 نادخلاو ديا حيسملا هجو ف ناليمجلا نادخلا امه ناذه لحا .ةئيطخلا نع ناسنإلا

 كرابملا حيسملا هجول نيدخلا نيذه ىلإ نورظني نيذلاف .هليحنإ هجوو هيدهع ةشك يف

 مهسوفن اياطخو مهيولق لرغ نتخيو نيدحب ايحور افيس مهولق ف حيسملا عقي ناميإب
 0 م6 :ءامعر 5.  فدأأ | : 5 59 د
 مّ قيدلا اماو .حيسملا نايرع ةيرشبلا اناياطخ مسج علخب كيب - ونصم ريع اناتح

 افيس حيسملا كاذإ مهيلع عقيف بيطلل ةليمخكو نيدخن اذكه حيسملا هحجو دوري

 .اعيرس اكاله مهيف مهاياطخو مهكلهيو نينثالا هيدحب

 ليحتسمل نمو .حيسمل هجو يف ال هللا هجو لامج ىرن نا ليحتسملا نم هنا ريغ 200 '/ و ىلإ رك 0 00

 هتاحارج مالتاو هبيلص لئامح لالخ نم الا حيسملا هجو لامج ىرن نأ .كلذك

 توهاللا لامج نياعن نأ قحبو ردقن ةحيرجلا ةيكذلا ةبحما هذه ىفف .هئادف نيحايرو

 انبر نيلئاق لوسرلا اموت عم خرصن نا عيطتسن كاذإو .عوسي حيسملا هجو ف

 نياعنو هللا ةقيقح ئيعم مهفن بيلصلا فو بيلصلا نعم مهفن ةبحملا يف اذإ ."انهإو

 هللا. تلقي قبح, ف تبقي, نمو ةبحم هللا :نوكل كلذو" بيط نم ةليمخخك  هلامج

 ادرفنم هلامجب اينانأ اموي نكي مل عوسي حيسملا نكلو :2١5(. ؛وي١) "هيف هللاو

 ادبأ هناسنإل صلخمو اقالطإ هريغل بحم هنكل .ةيكذلا هحئاورب الزتعمو هلئامخب

 . ١ | . "3 : 5 :ابلإ ٠ 7 .ءاو 0 ا هتسحل 1

 .2 عبط دقل لب .هنيحاير روذب عضو اهيدح قو هلامج تابح سرغ اههحو يبو هلئامخ

 حار مث نمو .امسر سدقلا حورلاب اهيف همسرو اعبط اههجو يدح ىلع هيدخب ههجو

 ممح 0 ممح



 ةرهاط حابصلا لثم ةقرشملا 3 0 الئاق هئارذع هجو يف ههجو لامح دشاني

 نحل | كائاف ثيسميالقلا ةييكا 6 520 هججو كام ربي خخالا وص سلوب نوسرلا

 ةدايح هحار ءالؤهل .نوكلهي 0 يو نوصلخت نيدل ى ةيك ذل حيسمل هححار 5 ةععكأ 5 : هد هما ك4 “*“ ٠ندذلا 4 ةمك ذلا | ةحبفا

7 0 0 

 1 تبول تروم هحئار كلل والو ةايح

 ليل عدويل حابصلا لثم ةقرشم ميرم ءارذعلا هجوك مويلا ةسينكلا هجو له نآلاو

 ؟اهلك ةقيلخلا 8 ةايحلاو ءفدلاو رونلا 5 تقيم سجشلاك رهاطو ؟نيآلا' ل 0 ةئيطخلا

 "رحل دويع شهديو رشبلا يب بولقو سانلا لوقع ىلع دوحتسيل رمقلاك ليمجو
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 لآ وعاو ماللظلا لفاحج هناولق 8 بع رلا يقليل ةيولاب شيحك ضهرمو ؟هدا
24 

 هرب سمه تفسك دقو مالظلا ف تيبي مويلا ةسينكلا هجو .نأ ما ؟ناطيشلا

 ةحجو ريغ مويلا ةسينك هحجو له ؟هتنهكو هدنجج ةيولا بح رس و هلامح رمف بفهيسح و

 5 8 : عا ل لست ٌ ا ءا'ر : -||
 يعيشك هجو لا ما ةيك ذ نيحاير - وفي هش و فبيطلا ائامنث هيبش نيسيدقلا ةسيئك

 ١ ( . ل - ل ها ا*» ل -. د - م

 أ 0 | . 2 5 5 لامس 1 1 9 ءا ه 2 00 د

 دودخلاو در تكلا هجج وألا تناد اي ديس دقلا وع ارذعلا ليخإ 8 ةك لا نيحايرلامالتاو

 .ةديدعلا

 يرظنت ناو ةبيطلا ةيلئامخلا دودنخلا كلتل الإ يعلطتت نا راذحف يسفن اي تنأ اماو

 ثنا .كلاتدا شخ يه ةليمخلا نال .ةيئادفلا تاحارحجلاو ةيكذلا مالتألا كلت ىوس

 كلكش نعو ؟يسفناي دحملا اذه يف نيركفتت لهف .تنأ كحئاور يه حئاورلاو [<ش . )0 0 ل اج 8 . 0 7 د 1 1

 ؟نيريغتت دسافلا

 هه



 اعئام ارم نارطقت نسوس هاتفش -بس١“*

 امهو هللا مف يفشل نسوس ةباثع, وه ديدجلاو مىدقلا هيدهعب يحلا هللا باتك لحا

 ناسنإلا عم ملكت دقو ال فيك .اسدقم ايلزأ احورو ايماد ءادفو اعئام ارم نارطقت

 دقو ةريخالا مايالا يف هنبا نع هب انملكي لازيال وهو ةريثك قرطو عاونأب امبدق

 مدع ايزغ) نيملاعلا .قلحغ دقه. يذلاو غىش لكل اثراو هلغتج

 ال امو ئري امو ضرألاو تاوامسلا قلخ نع. ءدبلا ذنم باتكلا انملك .دقل معن

 طوقس نع انملك «نيطالس ما تاسائر ما تادايس ما اشورع ناك ءاوس «ىري

 ةققكاو هلاثخو. هللا مرو قلع ناشنألا اةقلجم نطو نيطايش :تراص: كفيك و ٠ ةكئالملا

 اصلخم (حيسملا) ةأرملا لسن ءيجمب دعولا نع ًاريخاو :ناطيشلا ريرغتب هطوقس

 هيتفشو هبدهعو هيقشب يهلالا مفلا اذه لازي الو امك .ةيصعملا نع بئاتلا ناسنالل

 الازؤ.-ابابشو'الافطا انملكي وهف .عوسي حييسملا يق هلل توكل لارسأ نحانملكي

 قهتام اداقب لنج ضخ ع ادعس ] ةايضارع بو ءانتارسمو اننا حلا .ق' انملكي اخويشو

 انراكفأ ةمكحلابو انرئامض قحلاب ملكي وهف .انتاممو انتايع- ف .انرورسو انتاقشم

 ةوقلابو انداسجأ ةسادقلابو انسوفن صالخلابو انفطاوع ةمحرلابو انبولق ةبح ابو

 يف يقيقحلا رقفلاو نامبإلا يف يقيقحلا ئيغلا نع ءارقفلاو ءابنغالا ملكي وهف .انتدارأ

 لهجلا نعو هللا ةفرعم يف يقيقحلا ملعلا نع ءالهجلاو ءاملعلا ملكيو .ةئيطخلا

 ةبحما يف ةيقيقحلا ةدايسلا نع ديبعلاو ةداسلا ملكيو .ةئيطخلا ةسرامم يف يقيقحلا

 ءايوقألا ملكيو .ناطيشلا لمعو ةئيطخلاو داسفلل ةيقيقحلا ةيدوبعلا نعو ةيحضتلاو

 لامعأ ةسرامم يف يقيقحلا فعضلاو ريخلا لمع يف ةيقيقلا ةوقلا نع ءافعضلاو

 ةثونالاو اهثبحمو ةأزملا ةياعر يف ةيقيقحلا ةلوجرلا نع ءاسنلاو لاحرلا ملكيو .رشلا

 ففقعتلا و ربلا نع ناسنإلا ملكي هيتفشب باتكلا .ةنامألا ةوقو ةعاطلا يف ةيقيقحلا



 امنيأ ناسنإ لك ملكي وهف عامجإلابو .البقتسمو ارضاحو ايضام ةديتعلا ةنونيدلاو

 و ل حلاص لمع ل 30 هام ايات هلا ناسا توكل ناك ةينيضوو, ناك اميكو ناك
 ا 0 1 3 1 0 1

 :- وسي حيسما ف نلعتسي لا ليتعلا هتوكلمل ائيهمو

 ةيتكلاك سيلو ثاطليس هلا مك اضن بلا د يسيس يباتكلا مفلا اذه تاب كلذل
 6 ٠ 0 1 ٠ 2 2 ٠

 -قلحخ هذه هيتفش ةملكبو ال فيك .اعئام ارم نارطقت نيتاه هيتفش نوكل

 ؟اهدنج لكو ضرالاو تاوامسلا
 ل

 ؟اًهكاوق لكي ءامعفلا نم نيطايشلا تدرط

 نيناجملا نم نيطايشلا تبرهو ؟امكاعاطق لكب اهنجس نم ةنم ْوملا ةيرشبلا كقلظأو

 5" نيئجتلملا سانلا 2 ضارمألا تمدعناو ؟اهريزانحخ لكب رحبلا 5 تقرعو

 تاللتما و ؟اهكايوتسم لكب تافارخلاا 0 لوقعلا تررخ ؟هاكيشا 0 حيسملا

 ؟اهقامعأ لكب بنخلا نم ةغرافلا بولقلاو ؟اقتاغارف لكب زبخلا نم ةعئاجلا نوطبلا

 ةملكلا هذك لب ؟اًاوطأو اًّتاسايق لكب ةيحورلا تاماقلا روبقلا نيب نم تضمنو

 ؟اهرصانعو اهقئاقدب تانئاكلا لك تظفح دق (حيسملا ءوسي) ةيحلإل
 24 هل ا ىد 8

 ع

 مفلا اله. لا عمتستل مره عفش غاذدقألا  فليتاغ. تحتم مولا سلختال شكف اذا
 | اضع ل | ا | #١ ا 5 ِ

 ِك

 ل - 522 5 1-0 52 3

 0 ىرسي رف و خرصن ال فيكو : (16 اود) هي دا دام ثت اعلا هجج لب ؟(58 نيالا ةاللا تاعلك | , 9 4 95

 فرعي لل اقح" مه ا (:5: الوي) "ذهك طق ناسنإ ملكتي مل" نيلئاق مادخلا

 نارطقت نسوس فش هيتفش و قح مف همف نال " هغ و ركم همف ف دجو الو ةيطحخ

 0 1 1 5 5 ل 0 9

 مف قو ةحيبست ءارذعلا مف ف هبكسي حار 0 قوف ابحو اعئام ارم

 ,ةيدلبا ةمينرتو ةراشب ةمسيكلا

 عهعا/



 / اهتيأ نيتنسوسلا هيتفشب حيسملا ىلاو ةيسيرفلا ةسينكلا اهتيأ هيدهعب باتكلا ىلإف

 ةسينكلا اهتيأ ةئيطخلل بيذملا هتومو عئاملا ةّرم ىلإ لب .ةيسومانلا ةسينكلا

 تاملكلاب ًالميو هباتك ىفشبو همف تالبقب بيبحلا كلبنيلف ىسفن اي تنأ اّمأو

 اسوس تنأ كاننش نوكت: كاذإ : كلمتك .يملإو :ءادفلا :ةرم ةيصيو .كمف ةرللا
 ام 24-3 تا ٠ أ

 انتاج اه قارطقت

 دج ربزلاب ناتعصرم بهذ نم ناتقلح هادي- أ١

 امه امهقوف يراجلا همدو حبذملاو تياصلا ىلع روسكللا وسب حيسملا برلا دسحب

 برشم همدو قح لكأم ةهدسنح نأ“ حيسملا عاوسي هلالا 6-5-5 ناكيهللا :ناذدنلا

 ىلعلا ةوقو كيلع لحي سدقلا حورلا" ميرم ءارذعلل لوقي ليئاربج كالملاو ال فيك
 هتيناسنإب حيسملا نوكي ال فيك ؟هللا نبا ىعدي كنم دولوملا سودقلا كلذل كللظت

 توهاللاب تدحتاو اينمزو ايلزأ اعيصرت سدقلا حورلاب هتيناسنإ تعصر دقو ابهذ

 اروهظ امك رهظ دق هللا املاط همدو هلسجنو هيديب بهذ حيسملا معن اان اداحلا

«*ً «*َ 

 5351 .اس ودق هلل انباو الث روتامع اذكه تلو. دق ةارذعلاو .اديسحت انمهيف دستو

 دجو الو ةئيطخ فرعي م ةنذل" هتوهالو هتوسانب .همدو هدسجب .هيديب بهذ حيسملا

 ."ركم همف ف

 يدي الا .ةئيطخلاب دسكأتم ديدحو صاصر ندعم نم ىه امنإ ةيرشبلا يدايألا لك

 دجربزلاب عصرم بهذ امهوكل .أادصت نا نكمب ال ةيبهذ يهف حيسملا عوسي



 اا - 1 . 3 2 .٠ 1 2-0 7 ٠ 51 1 . |1١

 حار تلالذل .دايحو ارهوجو ةعيبط هيف تسما ةئيطخلا نال .ةئيطخ لود نم هدحاو

 ريغو ايدارإ .هسفنو هبيرقو هملا ىلإ ءيطخي وهف .هكولسو هىطاوعو هراكفأب .هناسلو
#2 

 ارضاحو ايضام .ارتتسمو ارهاظ .ادمعتمو ايوفع .ملع ريعب و ملعب .يدارإ

 ةعامدس ءاط هلأ انقاذ ةيتانستا ,اكلهوو ايغامتسجا _.ايلئاعو :ايهخت كلة دم
 2 .ىصخحب -2 ل 2 - را - - 57 2 . زر

 .الهاجو املاع .افيعضو ايوق .اك ولعصو اريما .اريقفو اينغ ئطخيو .ةريبك و ةريغص

 ايجي اس كيئامشا يباع ا ايبلعر يك داماس نرسل تان ناك
2 

 رمعسسم

2 

 و

 0 هللا نال كلذو .ةارماو الحر .ادوساو اضيبا .ايبرغو ايقرش دنس هلا اسس يلب
2 

 هج اانا 7 ١ و :
 .ةئطخلا ت ءمخلا ةلغا

 5 تح ا ىلع و

 هدسجبو اهسرامب هتدارابو اك قفختي هبلقب و ةئيطخلاب ركفتي هلّمعب ةئيطخلا كاسنإف اذإ

4 

 عمست هناذاب و رظنت هينيعب .لمعت هيديابو اي هئيطخلا ىسسمع هم وعلا ءاصعاو 7 هناذاب و. رلطنت هيديغب .ء امعت هيديأبو ايقم ةعطللا نق همادقأ قف اراض

 ةميلاو“ةيلقعلا . هتماق عمو .سيحتت هساوح قى .ىلكدت املك . هئاسلو. -هينقنشنو
 7 - 2-2 ب 34 - 1 رو 2 ٠

 هاد يعأ د 4 7 0 هاما اؤا "0 م
 ةيبدا هيصخعس و يبلسو ري رس ناد 3-5 ادإ ةئيطخلاف 1 4 اعرعرت ةيدسجلاو

 اه .ناسنإلا ف يه امك و اهريغ يفو ناطيشلا ف يه امكو اهماذب موقت ةيبلس
 2 1 1 / 1 3-8 200000 ١

 ! ري ركل املاع لح كلدل يهف .اًهاقاطو اهعفاو .اضايكو اهدوجو .اهماقمو اهماوف

 !دنيع .ناطظيشلل ناسنإلا راص هذه ناطيشلا ةئيطخ ىفف ءايدنهج ايناطيش اةيسعز

 نالت هادي تسيمأو .اذاتس توملا يح. كلذي. هتايح .تءيسف .:اناستا  ةعيطعللو

 تاوهش بسح قولخملا قيتعلا ةئيطخلا ناسنإ وه اذه .ادذسك اتم ايساق اديدح

 ابونرخ ريزانخلا عمو اماعط ةئيطخلا لكأي ةفيطنملا تحت اغيبم حبصا دقو رورغلا

 “ه6



 ونقف لش ؛فدسحبلا خرم د ولام" ناإل كلذ زك .اريسع ريخخألا مويل | يف ءاضقو 505

 دحا4ناتللابةةقاك كلل: احا نم كلذك :سلوب لوسرلا لوقي امك و: *وي)

 ذإ سانلا عيمج ىلإ توملا زاتجا اذكهو توملا ةئيطخلابو ماعلا ىلإ ةئيطخلا تلخد

 هعقاو وه اذهو ةئيطخلا ناسنإ «قيتعلا ناسنإلا وه اذه :١١(. هور) عيمجلا أطحا

 .هريصم روبقلا نيب كانهو

 |" قحلاب هناف حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا امأ .ربلا ناسنإ ديدجلا ناسنإلا امأ

 دجربزب ناتعصرم يقن بهذ نم هادي اذهو'ركم همف يف دجو الو ةئيطحخ فرعي

 هتايح بحلاو قحلاو همد حالصلاو هدسج ربلاف ديرب 57 سدقلا حورلا

 .ابلاسو ابجوم نيرفانتم نيبطق ةئيطنخملاو هنوكل ئطخي نأ نكمبال كلذل .هدوجوو

 الو هتايح يف ال .هتلوجرو هبابشو هتلوفط يف حيسملا ئطخي مل كلذل .ارهوجو اعبط
 الو هراكفا يف ال .هتازجعم يف الو هلامعا يف ال .هميلعت يف الو هلاوقا يف ال .هتامم يف

 ئطخي مل هنا .هتاذ ىلا الو هناسنا ىلا الو هيبا ىلا حيسملا ع ئدخي مل لحا .هتافرصت يف

 الو :ةلاطب :ةملك يح: الو لب كلذك ةريغص الو لب .تسحف ةريبك ةئيطحح سيل

 نوكل .ىطخي نا هنكمي ال هنال كلذو ةئيدر ةركف وا ةحمدج ةين وا ةفرحنم ةرظن

 ئطخي نا الا عيطتسي ال ناطيشلا نا امكف .هدوجوو هرهوجو هتعيبط دض ةئيطخلا

 م .هرهوج اقالطا ربلا نال عئطخي نا نكمي ال حيسملا كلدك .هرهوج ةئيطخلا نال

 نع ئتكبي مكنم نم" هلوقب ةبقاعتملا لايجألا ىدحتي حيسملا حار كلذ لجحا

 .(5": موي) "ةئيطح
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 عيب ريع ادحرمص اضيا 000 اذكمه لوقي لا ءعيطعس درحب يك رسب تاك نم له نالاو

 و . دسجلا يف رهظ دقو هللا تاذ وه امنإ' اذه قلطملا هربب عوسي حيسملا نذإ ؟هللا

 يب يدايا اماو .حالصلاو سدقلا حورلاو دج ريزلاب ناتعدرملا امه نيتيبهذلا هيدي

 ام الأ .رشلاو ةئيطخلاب ةدسكاتم ةيديدح لب ةيصاصر يدايا يه امناف اعيمج رشبلا
74 

 ةأرما نم دولوملا ناسنإلا .حيسملا عوسي رشبلا نبا نيبو رشبلا نيب قرفلا مظعا

 نأ نفع هز كلذ "بيسك روب روس لك نأل" انطاخ لإ نوكي هنأ نكن أل درب

 ةيناقألا ىوس اهموهفم قمع يف ةئيطخلا امو .ايتاذو اكان الإ ناسنإلا اذه نوكي

 ال قدصتيو يلصيو موصي اذه ةئيطخلا ناسنإ حار اذكهو .ةبترملا ريغلاو ةحاجلا

 هشلا مسال اديجمت ال لذبيو مدخي امك .هبيرقو هملا يف هتاذل ةبحم لب بيرثلاو هلل ةيغ

 كاسنإ 1 رم اذإ يح «هتاذ ريخ يف 57 هتينانال 5 لب هبيرق ناسنالل ا

 امقان عمتجملا يف ناسنإلا ىلعو نيدلا يف هللا ىلع بلقنا دحب نم هيغتبيام اذه ةينانألا

 : مو 8 هتاذ ىلعو لي ادقاتعو

 هنيد ةينانألا ناسنإ رصانيو هئاقدصأو هترسأ ءاضعأ ةئيطخلا ناسنإ بحي دق معن

 ع

 َن ان .رط هبي رق ةرسا ضعغبي هسفن تقولا يف هنكلو هنطوو هتيموفو هتفئاطو
 2 انت 202

 ن3
5 

 ةينانأ لب ؟دّمحو ةوادع مأ ةيناسنإو ةبحم هذه لثم ىمست لهف .هريغ ةيموقو

 تايموقلاو ءابرقألا تاباسح يف ةيتاذلا ةينانألا تيبثت الإ فدهتستال ىلاو ةيناطيش

 رخآ نيد يف تاذلاب يانألا ناسنإلا اذه دلو ول هنال .تانايدلا يحو تايبزحلاو

 ريغ رخآ نطو يف دجوو ةيلاحلا هتيموق ريغ ىرخأ ةيموق نم ردحناو يلاحلا هنيد ريغ

 هذيلا هيمواقيام رفانيو يسعتي ناك انا هده هتئاع ريغ رجا ةلئاغل بيساو ةنطو

 .امكحت كاد ف هتينانأ يكف اه اذإ ليباه ةاحتأ يح نيئاق لتميو لب هدهطضيو

 اذا نوكي ال فيكف ؟ةيناسنإلاو ةبحملاو قحلا حور .حورلا اذه اذا ىمست لهف

61١ 



 هرم هبلقو داديو ؟قاللطاللا هججو ىلعو رورشلاو ةئيطخلا ناسنإ ءاده ةينانألا دكاسنإ

 ةمحاملا .ناسنإلا ةينانأ اقحن ؟اسحن ادسكات تاذلاو ةئيطن-اب ادسكات دقو ديدح

 قلخو ملاظملا ثعبمو رشبلا ةكلمم يف تاليولاو ءاقشلا ةلع يه هذه ةيبلسلاو

 [كرحمو ممألا نيب ءامدلاو بورحلا ساسأو بوعشلا نيب ةافاكتملا ريغ تاقبطلا

 نيب نامرحلاو رقفلا دلومو تايموقلاو تانايدلا نيب تاماسقنالاو تاوادعلا

 و هذه ةئيطخملا عقاول ركنتي لب يملاعلا ماعلا يأرلا لفاغتي اذا قح يأبف .سانحألا
 ملا هيك اكساب ىيرطالاا قوقول لي ريغ عيقاوو هعقاو ز :ةفيقوس .عوي لك هارب
 اذه هلا مهيف نيذلا" نيكلاحلا يف ناطيشلا ةعيدخل اهإ اقح ؟هدسجو هلقعو هبلق ف

 وه يذلا حيسملا دحم لينإ ةرانإ ممل يضت الئل نينمؤملا ريمغ ناهذأ ىمعأ دق رهدلا

 ( 5:4 رك الو "هللا ةووي

 هنيببل, دحت ريزلاب. نيتعصرملا , نيتيبهذلا نيديلا وذ حيسملا عوسي ناسنإلا نبا نأ ريغ

 مهبحا لب نيرخآلا باسح ىلع سيل نكلو نييدسملا هءابرقأ بحا دق هناف .اذكه

 ىبوط" ةلئاق عمجلا نم ةأرما تحرص امنيح هنا .الإ وعل ةيناسنإلا نم عءزجك

 منيرلل+ ىوايبتاإب" حيسملا اباجأب "امهتغضر نيدلا“ نييدنللو. .ةللخ + يذلا .نطبلل

 قيردنقاو ةغلت رحافوا_كمأ يؤ وها _هلكاولاق“لهدتعو- "ا نولمعيو: هللا“ ةملك .نوعمشي

 نم لك نال ٍنوخاو يمأ مه ءالؤه" لاقو هذيمالت ىلإ هدي أموأ "كنوبلطي اجراخ

 ةيلقعلا حيسملا جرحا دق اذكهو ."يمأو ىحأو يحأ وهف اهظفحيو هللا ةملك عمسي

 يرماسلا لثم يف انلو .ةيرشبلا ةوخالا باحر ىلا ةيلئاعلا ةينانألا عقوم نم ةيرشبلا

 ال ةليصألا ةيناسنإلاو ةلوبقملا ةمحر لاو ةيقنلا ةبحملا نأ ىمع عطاقلا ليلدلا حاصلا

 .قالطإلا هجو ىلعو ناسناك ناسنإلا لمشت لب سنجلاو ةفئاطلا يف اقالطإ رصحنت

 فو حيرجلا ناسنإلا ىلع رمت لازت ال ةيبزحلاو ةيموقلاو ةيرصنعلاو ةيفئاطلا نال
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 اس ١اس 3 -_ 00 32 4# ب مب 1 -_ -_ 9

 بحيو امك دودح ىيصقا ىلا ةحاجلا ناسنالا ةينانا هركي هرهوج عبطب دحيسملا

 رس ٠ 5 8 5 1 هه 5

 هرحي هره وج هبطت بينفملا كتان قللذ. . اخبا ..نف .دودح ىصفا ىلا نكابسن لا .ةيناعسلا

 ةئيطخ لزع دق اذا هبيلص يدح ىفف .هتيناسنإ بحيو امك ةحتاحلا ناسنإلا ةينانأ

 كلتب هل قلخو ]ب .ناستالا ةينانسنإ هع :ناسنإلا ةينانآو هشا ةسادق ءمنع ناسنإلا

 هيل كلذ د 1ك .هتيناسنا وحل ٠ءم ىرخالاو هشأ وحل ٠١ مه ةدحا ولا ”«تيهدلا :يديلا

 7 ٠ 2 1 0 0 ! ٠ 1 ْ | ٠ ِء 2 "0 و ا |

 ء ا ب 8 - . -> 08 . هأيح هلادغ ناسنالل زب .ةيسفن ةرطيس و اينانا ابصنمو ايتاذ امنغم حيسملا ىغبي



|| 0 

 دبس 57207 ليئاوشإ + نتن“ عبو ”:عرماثلا عوبلا يف نوتخم-ناثنلا ةهحج نم .ىلوألاب

 دهطضم ةريغلا ةهج نم .يسييرف سومانلا ةهج نم .نييناربعلا نم ىناربع .نيماينب

 لق اذهف احر ناك ام 5 .مول هاب سومانلا 8 يذلا ربلا ةهج نم .ةسينكلا

 سلوب لوسرلا حار مالع نالاف .(4-7: ”يف) "ةراسخ حيسملا لجا نم هتبسح

 مهلملا لوسرلا دصق لهف ؟ةيتاذلا هتريغو ةينيدلاو ةيموقل هتازايتماب اذكه طرفي

 لوقي هنال ةتبلا الك ؟ةيموقلاو ةينيدلا اهقوقح نم صاقنتساالاو هتمأ ةمارك نم لينلا

 هدصق يذلاف ."يئابآ تاديلقت ف مكعيمج نم ةريغ رثكا انأ" رحخآ عضوم يف

 ةيئادفلا هرئاود ىلإ ةقيضلا ةيتاذلا هرئاود نم هجرحخأ دق حيسملا نأ اذإ نو

 ةيوامسلا ءاوجألاو ةيبحلا تالاحناو ةيصالخلا رئاودلا كلت“ «ةبح رلا

 اهيلإ هموق يب وعدي حار قشمد قيرط ف وهو حيسملا عم سلوب لوسرلا اهلخد

 دوأ تنك ىناف .عطقني ال يبلق يف 56-5 57 0 ى نإ ًالئاق ةجاجلب ةوعد

 ةور) "دسجلا بسح يئابسنا نوخا لجال حيسملا نم 0 يسفن انأ نوكأ نأ

 حيسملا عوسي ةيناسنإ نيب بوقعي لوسرلا اهعضي ىلا ةنراآملا لمجا ام الأ مس

 هلوقب كلت ةقلطملا مهتينانأو ةفيزملا رشبلا ةيناسنإ نيبو هذه ةقلطملا ةيئادفلا هتبحمو

 نكلو .ةمكحلا ةعادو يف نسحلا فرصتلاب هلامعأ ريلف مكنيب ملاعو ميكح وه نم'

 تسيل .قحلا ىلع اوبذكتو اورختفت الف مكبولق يف بزحت ؛ ةرم ةريغ مكل ناك نإ

 ةريغلا ثيح هنال .ةيناطيش ةيناسفن ةيضرأ يه لب قوف نم ةلزان ةنكشلا هذغ
23 

| 
 وأ يهف قوف نم يلا ةمكحلا اماو .ءيدر رمأ لكو شيوشتلا كانه بزحتلاو سس اي

 ١ :”7 ١ عي) "ءايرلاو بيبرلا ةعدع ةحلاص اراكار ةمح< ر ةءولمت ةدعلدق ةملاسي ةرهاط

.)١07/- 



 ةيموقلا اهتعقوقو ةيفئاطلا اهتلزع نم جورخلاب ةمزلم مويلا ةسينكلا تسمأ اذهلف اذا

 م د ُُ 15 1 مح ١ : 0 _ ا 0 | 5
 .ءادفلاو ةبحا 8 حيسملا وسي ليخإ م وهشقم 8 يروغللا اهدرحو يسقطلا اهجايسو

 : . 7 5 7 5 0 1 سا ل 0 0 1 1
 حيسملا ايححأ ف معد رو ريثما اكاموقمو اهايحب ظفتحخ نا اًةح تقاوا اف ادا كلذو

 5 د ١س -

 نإ ام لكو ليلج" وه ام لك ءانب ىلع نيترداقلا نيتيبهذلا نيديلا كلتمت هريغب سيل

 ا نا

 .(2 :5ل) نسح هتيص ام لكو رسم وهام لك و رهاط وهام لك و لداع وه

 مآ حيسملا يف ةيبهذ ىهأ ؟نآلا كيدي ةيعون ىه امه-زيزعلا ئراقلا اهيا تنأ اَمأ
+ 7 

 : دا ( .ن) منن كف ا وأ ةءلأ دأز و6 م :
 ؟ةميحرو ةطسبنم ما ةليخ و ةسباي ئميلا كدي .اه ؟ناطيخشلا 3 ةيديدح و ةيصاصر

3 

 ب رحب ندحلا 35و مس غ ديب ةحفاضت .كنا ما كيدي «لكي هليخخإ يف وه امك 4 هنسسي دعيسملا -فاصتا ' ف | 0و | 1 ٠ ١ ع

 كنع اهقلاو اهعطقاف كدي تككش نإف نيتبهذملا نيديلا اذ و هللا ناسنإ اي تنأ اماو

| 
 :ا اين ا ءا 20 :لئاضع انفي ذأ قلل .ىح همك ع ع 2 5

 قرزألا توقايلاب فلغم ضيبا جاع هنطب -ب١ 4

 8 ١ : 6 ضيا هلا 3 رحاظ 6 َّق ١ ١ تح هفأي 6 ةياضأت 82 م 5 م اع ع تملا + ور

 - 524 7 5 85 ع رو و هلل 5 - ل 3 هه ان 2 أ قر |

 . 3 53 ب ٠ : ١ ََس , - - . 2

 لحتم ضيبالا ىجاعلا هتوهالف .هلحش لق دجمم ت هقايو فرزا كاسنلاو ا حج

5 © 5 7 1 1 0 6 5 5 
 مد يك رجعاب محف سلوب لوس رلا نلوقك لزالا مايا دنم ايونعم اداحلا قززالا هت وسانب

 ١مل 24 576 "ما ٠ | ب ل 0 _- 71 ١

 ىحاعلا هتوهالب دحتم قوقايلا هتوسانو امك :١5(. ةبع) "ىحلا هللا اومدختل

 هللا لسرا نامزلا ءلم ءاج امل نكلو" سلوب لوسرلا لوقك اينمز ايلمع اذاحتا اضيأ
 اذ اذ



2 

 تبشلا كانت مسومانلا فيض اهلا ع ةلعفيل مومانلا كيبع ادونوم ةارما هم ادولوم هنبا

 نسوا عاق

 .هتيلزا ف سولف ابر «ه ص وحج 9 راب توها .هنطب ئ ضيبا ءاع ادا دع سلاف
 - اة بك و - >7 اي 9 أ 6 ةجح

 داسناب هلإ وهف .هتيرشب لق دجمن توسانو ةلير لق فرزا توفاي وه فكلذك

 ٠ .| يا تا ا 0 ا 598 تا 0 5 . ٠
 اخيم ينلا ةقيقحا هده ىلع سد كغلو .جاعب تروقايو توقايب جاع .هلإب كاسنتإو

 كنم .نال اذوهي ندم نيب ىرغصلا تسل تناف هتارفا محل تيب اي تنا اما" هلوقب
 اذ

 ١ از 1 1 8 | 7 .و 5 7 5 ءاه

 5 هب ل ا لزالا مايا كدم متدعلا لدم هج راخمو ليئارسا يبعش ىعري ربذم رح

2 
 7 ا

 5 | )0 7 ١ 5 اا 000 0 -
 وامحل تيب ف قرزا توقايك حيسملا وسي ةيناسنا اخيم يبنلا ىار دق انهو

 لق يدلا رخآلا يببلا وه ءايعشاو .ايناث لزأآلاو مدقلا جراخي 8 صيبا جاعك هتوهال

 / تكا 8 78 007 : ب 0" ا
 ١ دلو انل كلوي هنا هلوقب الو ف ١ توقايك حيسملا 0 وسي ةيناسنإ ةءوبتلا نيب :يباع

 - ه-ل

«*ً 

 . ا .

 -و

1! 

 اها اريشم ابيجع هعما ىعديو هلوقب ايناث ضيبا جاعك هتوهال ىارو

 دسجتلا دعب حيسملا ىسما اذكهو' .غ1:-5شا) "مالسلا سيئر ايدبأ ابأ -اريذدق 3 2 00 عاب هلا 17 لا
«*ًَ 

 ا١وي) "انئيب لحو ادسح راص ةملكلاو" ةبوتكملا ةملكلا متت فيك الإو .ادحاو

 مدلاو محللا يف كرتشا دق هللا و ؟(5١: ”ىن١) دسجحلا يف رهظ دق هللو 15 "أ | هيا أ مالا 3 1 ١ ! : اطيل“ ©
534 

 مسسفا ةسينك ةاعرل هلوقب سلوب لوسرلا هينعي ناك يء.ذلا امو ؟(5١: ؟بع)
 < تى ١

 برلا هدصق يذلا ام لب؟(؟8: ١٠٠ع1) "همدب اهانتقا دق ىلا هللا ةسينك اوعرا'"
 7 ا _- ١

 هذه لك لدت الفا ؟'بالأ ىأر دقف نآر دق يذلا" سبليف هلوسرل هلوقب
 ؟ نى وقايلا توسانلاب ىجاعلا ترووهاللا هدحو ىلع تاحيرصتلا

 و2

 اروظنم روظنملا ريغلا هللاو ادسج ةملكلاو اتوقاي جاعلا راص فيك ملعن ال نحن لجا دج 8
 با 522 رم رو رم 2( 34 9 ا 35 ا

 ءارذعلا نإ انيقي هملعن يدلا دوكلو .اسوملمو اسورسحمو اة محنلاو مدلا يو ' 1 1 2 9 ' #َخ 1 هه 4 0 :

 نا - رو ه7 هيل٠- و ناو .ريسغ رمأ هللا دنع سيل هنأل ليثؤئامنع هعمآ .تعدواتبا تدلوو .تلبح .دق

9217/ 



 هتانالعإو انلاوقأ نم حصا هلاوقأ

 انل ىهف تانلعملا اماو امود هلل رئارسلا نال كلذ

 هدو هكاي 9 رضي طاخلا ناسنالل نيكك :انايبلا هللا 0008 ةملكلاو اتوقاي اذكه اعلا

 يلاتلاب و انبا هل ريصي ةيهإلا ةتعيبطب كارتشالابو اهيلات هب هلاتيو هللا هاي ا نا

7 1 _ 2 ِ 0 00 2 

 56 5242 -_/ 0 - يل 54

 تاباصيلا ىلا ١  جنررعل شيك ؟انعم هللا 3 ممنسنشل ىلا أمل امع و هللا نا مر ةكقلا
 ١ 3 ايس

 ١ . ن. عا دلت نأ اذه ١. .:نأ ©" ةلئاقن حل صحت نأ .سنولا عج لاي ةقظانلا ىهو
 - ١اس ١اس 1 الن < 7_٠

 071 رس 1 . 5 00

 نيش ءهعنتسلا :تعي مل كأ از طقف كلل5 :فبلاو 0015 :/ ماو )7 ١؟ملزم)و
 6 ب 0 نب

َ< 42 4 5 0 

 ماعلا اياصخ .عع رفحي لا ردقي ليك 9 بساتلا كت وقايلا عم الدحتم ايتوهال اجاع

 .٠ ١ . . 32 ١ 5 . . ١ . .٠ ا 5 0 1 | 5 ٠

 اناسنإو اًضاتم اذيهشو اسيدق ايبت سيلصلا قوف 2 وفرملا نك نإ هنال ؟ارينكت' هلك
 عم - -_ 0 و 0 -_ ا ء 0

 .م ةصاق قرشنلا ستلجا .ةامتلا ىلإ صلخع لا عيصتسي 7-09 .اضحن 8 وهايو 8 6

  كةعم رشعي 0 ٍ سي '] لنحو داي رقعي و ر را از ةعطقللا رقي نأ هيمو ديعأ بل ولا ولعل رق و اناس ول مقبول روش

 دض هجوملا اياطخلا رفغت نأ توهاللا ءمدع ةدرحجا ةيناسنإلا ءعيطتست زله ؟هدحو
 تت هل 54 اس 32 - 5 - ام

١ 

  5هل سلا 0 0 28 5 !| ١ ا :
 ل 7 ٍِ رضمحي يد لب رمع أم _ رد و شايف اهيح- ون هتما .ك ه هللا ةسالف ١١ محو ئم لا ايبناصح ىئم را صحب ذه انا

 ناسنالا اياطح نع رفكي لا رداقلا دلدح ه يجاعلا ضيبالار 0 هلإلا ادا ؟نزاآلا

  - 3 “ -_ 2ا 1 3 _- - ٠

| 

 . اني ءعسسملا
 -_ ١

 0 ' م هللا هبخ :ياف .ليسلا] ف ظ لقو اها اله ب ول 5 0 0 لإ نالاو
 _ ا

 يف احيحش .هتمحرب اينانأ .هبح يف اليخب كاذا هللا نوكي الفأ ؟نيكلاحلاو ةاطخلا رشبلا
 - مآ

 ةأطفع نعي دقو هنأ هده ان ني هللا نالا امأو ؟هتود الب الزتعم لب هصالخ



 قح ىئىطحي دودحا يئمزلا ناسنإلا ناك امل هنال.(/ :ةور) "انلجأل حيسملا تام

 امييقت يئمزلا نع يلزالا اده تومي لا يلا لدعلا ىضتفا دودحا ريغلا يلزالا

 .ئمرلا ناسنالل اصيلختو ىهإلا قحلل

 برلا لوقك قلطملا يهلالا حورلا وهو ايعقاوو ايلمع اذه يلزألا تومب فيك نكلو

 5 وي) "اودجسي نا يغبني قحلاو حورلابف هل نودجسي نيذلاو حور هللا" ةيرماسلل

 32 عقاولا م امك وكاذه ضيبألا جاعلا نسنانو يلزألا كيسفاتم قللد متي اللا ؟1(2

 ص هك

 هسمت اهنكل ءايلمع ٍنوهاللا جاعلا بيلصلا عقاوو ةيرشبلا اياطخلا سمت ال لجأ

 :ايبدأ هني هيكل ايلعف .توعهاللا .سع ل ناك نإ رخال وه ترملاو : ايراقعاو ايودعم

 تايدعتل يداملاو يونعملا ريبعتلا ىوس اذه يرافكلا حيدسملا عاوسي بيلص امو

 ةنلالا ةيعاب .تايزاعلا ملك "ىلا ايلمعو ايوزعو هللا ىلع وهرورشب رشا

 .كلذك ايلمعو ايونعم ةيلزألا

 قرزألا هتوقايو هتوسانو حيسملا دسج ىلع تعقو دق رشبلا اياطخ تناك نإ اذا

 ىلع عقت لازت ال يهف ةدحاو ةرم بيلصلاب توملا يح ةيلمعو ةيفرح ةروصب

 بيلصلا يف سيل كلذو «تارم ةيونعم ةيبدأ ةروصب يلزألا ضيبألا هجاعو هتوهال

 ءادف ناوكيل كلذ ليغ ٍنوهاللا يونعملا بيلصلا يف لب طقف يخيراتلا ىلمعلا

 اس تع انج تيبالاو نيطايعلل ايلزا ءاضقو. نيسردتلل ايساع اينوعال ايلزأ
 نا اناطلس هاطعاو نبالا ىلا ةنونيدلا لك ىطعا دق لب ها نيدي ال تناللا نال"

 .(؟ 79-7 :هوي“ "ناسنالا نبا هنال نيدي

 ا



 هتبحمو هترافك بسحتف الإو ادرج اناسنإو ادرجم اتوقاي برلصملا حيسملا :ركي مل اذإ
 0 و 534 . 2 رب 00 3 2 تن .٠ "و ع ل 7 5

 ١ . 1 3 ١ ّ 3 , 1 ص 5 7 0000 هم 5

 تلاحتسال الإو اضيبا اجاعو ادرحم اشإ كلذك نكي مل هناو امك ةصقانو ةفيعض

 توقايب .جاغ .هلاب ناسنإو ناسنإب هلا قحبو هنكل .هتيدف .ايلمع تلطعتو ةثرافك
 - نا أ ٠ عر 3 الم نا -

 ماعلا ىلا ايتا ناسسنإ اك صلخي نإ هتاذ ْق رداق وه كلذ اجا .مف .حاعب توقايو
 اس ١س | 3 . 2 ال أ 3 -_ 57 ان ان م 0 ._

 ناسنإو ناسنإب هلا اذكه حيسملا نوكلو .ناميإلاب ءادفلا ؛ذُي ناسنإلا دحتا ام اذإ
١ 

 تيمو تيمو يح بيلصلا ىلع كلدل وهف .حاعب توفريو ت وقايب جاعو ,هلاب
0-7 

 امدعب بيلصلا قوف ل وعصم هبنج نم مدلاو ءامل 00 مو .كحاو ل يب ىخو ١١ قوق كددحطملا ةبن : (١ وح مالا . ع 7 او. نأ

 ىلع لب ؛ هن وهاي رو هحاع ىلعو ةيوهو هتايح ىلع عصاقل ليلدل الإ هت ملس اع ان . 7 1 ْ اهاقلا“ نذل كلا دولا كنا

 نأ ل انهو ب درحما ناسنإلا نركي نأ ايحتسملا :مل هنال.هتوسانو هتوهال

 ها 1 0 7 . | ١ ١ ٠

 .دحاو نأ ف اتيمو ايح درحملا هلإلا نوكي نا كلذك ابدتسملا نمو امك .دحاو

 . 8 . | م 1 أ راك ا 3" 8 ل
 *ىمه ١ >4 اتم ايح <عسسملا ب ورسل كنيسحتملا هلالا ل وحي ل امح 226 '*ىمت 'ىول 0
 ٠١ _ك 0 ع ور 0 ل > اأن 5 و

 ذنم توسانلاب توهاللا داحنا ىلع اذه يدسجتتلا يهلإلا عقاول لدي الفا نالا ا

 اوبلص مل اوقرع ول 0 ؟ يلهو أيونعم ديبالا ىلاو ايلمع .مزلا و

 : | ٠ 3 ا | .. انامل . 5 |١ 5 1 1 ه !١

 ند نك 3 ىمعالا نيفاجلاو ئصاخا داسنإلا بصي ىرااي وت وتحل دحبا بر
 -و

 ١١

 امح )7 _ اسسف لق روبقلا لخاد 8 مهو ةاطخلا نب ضيبألا 2- اعلا كدشنيو ؟”تاومألا

 بنرلا' .ناك .نذلا عضوملا آنا ابله" لاق امك" "ءاق...ف هنكل ابهه وش ..نيل
 و ا 20 -_ 524 اما <

 ؟(ه: 1 تس "هيف اعجطضم

 نياعيل ربقلا أ ؟عاوسي حيسملا يف توسانلاو قرزألا توقايلا راص دق اذإ نيأف

 زينا. خرم ماق دق هنا مأ ؟دؤاد ةلك اش ىلع مه نمو دؤاد كينكسك كيسا ةانيثف
 اس



0. 
 ب ان تل 54 5 7 - هدول ل - 4 : 5 قءف سل هج راح اب مقلا َّق 5 ؟تروهاللاو ضيبالا >اعلاب ادححتم تا ملا

 ٍقوسانلا هتوقايب لب طقف ضيبألا هجاعبو بسحف درحملا هنوه الب سيل «تاومألاو
 ِتاَقبو كدصعب- راكع ةملكلا ةملاط هع نم هذه ةيعيبطلا ةدحولا ف سيلو كلذك

7 

02 

 ىف معن. قرزألا تروقايلاب فلغم حاع .رططب حيسملا اذإ .اتوقاي جاعلاو اناسنإ هللا
 1 - -_ | أ ١م ١ 3 54 ا 6 ع

#< 4 

 اعلا راص دق نيسيدقلا ءاشحا يفو ادسج ةملئحلا راص دق ءارذعلا نطب
 ان . _م ١

 1 اهف

 ءادفلا اذهو ادحتم دسجتلا اذه زيزعلا ئراقلا اهيا كبلق ف حيسملا راص دق لهف ١ ' 1 6 ِ ' َ 5-3 ٠
2 

 .داماح سويطانغإ يننارونلا ريظن " وسب كيرلا هلاللو اتبنم

 مان>ر ادوماع هاقاس -أ 5

 عنصيل نينثالا هيدهعو نييماخرلا هيقاسب اهلك ةقيلخلا لوي حيسملا لازي ال لحا
 حم (

 ةرماسلاو ةيدوهيلاو ميلش رواب فه وصيف . سيئبإ مهيلع طلستما 0 . ىتسيو اريح 1 7 500 | ١ ها. 7 7 | بأ 3-6- :

 ةبوتلا ىلإ عيمجلا وعدي هتوسانو هتوهال يقاسبو .ليجنإلاب ارشبم ضرألا يصاقاو
 عإ - 5 5 ِ: رع ١ حيسملا انءاج كلذل ."هللا توكلم برتقا دق هنال اوبوت"

 4 را يداي رهو تناكذاو

 نمك ناكف هميلعت امأ .ىرخأ قاسب ايفاش ابيبطو قاسب احلاص املعم ءامسلا نم

- 

 ءانيشلا وح و ةءاص ميلعت اكل ةلطملا ردصملا هتاذب هش ل «:نملعملا دانس 4 ةمتكلا
 أم تر 2 ل 2 ٠ لى 0-00 ْز رو .

 1 ١ : ١ : ء . ' 1 ُ
 ل وسبلي وو لوب رشيو نولكأي فيكو ةيعيبطلا م ولعلا رشعأا حيسملا ملعي م ملعب

 تتف.و ةيطماغ ايفال ةايحلا ,رارسأ مهل ء:لعأ هنكل .مهيديأ لرانتم يق اهال غن دكسي
 5-2 2 5 | ١س و - - 54

 و 1 1 ١ ثا 0 : ان كاق فلل أ١ .دس ملل كلذل .ةلفقم امال )| ةيلام ,

 أ

 ةا/



 :نورذدافل كللذ ف .شبلا .نأل تيزرشبلا © قايعلا ناش ةيسايس .ططخغ و ةفسلف ءدعيد
 7 7 32 : نين , 3 > نيل 55 -_

2 

 ةعيرشو انوناق هسفنب اذه ريصيف اديدح رخآ اناسنا ريرشل .ناسنالا ٠+م قلخي ةنكل

 5 . 7 ت٠ 0 يصل ور اهساسل سسيملا مه 7 . كلدل 0 تعاعل مالا اله . ةشس ١) فلا و . ةس أسس ة ةغسلفو
١ 1 4 7 

 : ساما 0 لاب 6-5 2 اعل ةدايح ان اياطخلا 0 ل هنذلاب يم ل اعل ار ومس د ل كيل
74 

 سا سأ 1 ه4 | ١ || 0 ١ ٠ 1 1 للا صا 6 55 .٠ 5 ةههلزإر

 ةيقطنم ةفسلف ال٠ هرصع لاهجب -عيسملا هعضو دق ةيفارخ ةروطسا بعل “اذا اخ الاف
 2 و 3 ا_- 5 24 د2 ر ايم < 2 بين 9

 4 . 0 " . 5-0 . ١ ا

 , ! ريدشسي ةيلاي اه هيو نع هر : دوق“ ان .ه هد ءاتنا انك, منتس ةيتايفع ةطاسنتفو ةناوانم ةيكحفع اذ ةدغ ىلإ انك ةيفجيل

 1 7 ا ةابلا تل 0 ا 53 ل ١ تأ أ
 دأ الذيف ردعمل امحخالا َك ةمشمسخعل ادا لعلا ةولسسير ل شف , كر نحلم ءانبا اك نعي عيب ةسدا

 - |١ 0 ب 8 و ولا 6 بر 24 0 24 2 أ - 86

 : ٠ : ١ ظ ش 00 2 0 0 ٍِ | # : ع

 دهدصمع و ةقيشسلفا .متلو انسفلن و انسفن ان اننةناكو ١ ةتسك ٠-هل اهذ 6 ةاكع .ان ايخ ف
 0 - |١ < و 24 ام ِ_/ -_ هلل ىلا ا 7-9 ا ام

 27 و ط١ و 7 32 7 3-7 7 52

 ا | ماو .! م 5 ١١

 لا حال ؛هتسللاو )0 لهاجلا كاست لال هشسلملا همش ام هنا )ا ١ 5 معبر وض
 - 3 م 5 2

 ها
 ناسنالل ةايحاو فقثملل روتسدلاو رهدلا اذه ثحابم ىلإ ىه امنإ اذإ ةفسلفلاف

 حيسملا عءوسي ميلاعت بلاطمو بسانتت ىلا ةديدجلا ةءيبطلا ىلع اولصح دق
 ؟ 0 7 ١

 أ ١٠ 3 4 ا 7 هل 8: _ ١ -: 7 ا | 2-5 اس ١اس

 ٠ | / / 6 1ام 5 0 | 9 "1 ١٠  1 0ا[ 55 1 1

 ار ومسمع 2 0 تحمل اب هامحنل هشسلفه ةدسشسن لق > كر كن وض ؛ن”احك هدحل ٠ هشسلف جل و كر بشلل
 80 ر . . - م 6 ِ_ 1 9 7 *

 ا 7 ١ / الآ 1 00 6 6 ٠ ١ 71 رس 5 59

 ها متملا ماعلا اك ةظلشنت دمع الدش . ةحا 6 تادتاكلا ةدعاقف ربلاب دوج 9
 - . 0 5 ع ات ِِ ر 2 2



4 
 عوسي ميلعت نكل .تومت اتوم اهاحصأ توعو ةيناسنإلا ,تايرظنلا لك لحمضتو

 .تومي ال ضيبألا ماخرلا نم اقاسو خيشي ال اباش اذكه ىقبيس هليحنإ ف حيسملا

 ةهج نم بالا هللا نع ةقيقحلل انالعإ لب ةيتاذ ةرطيس هميلعتب فدهتسي ال هنوكل

 سيل ىميلعت  لئاقلا هباوج امو .ةيناث ةهج نم ةئيطخلا ةملظ نم ناسنالل اصالخو

 ٠ 0, ع ١١ ا د 1 ١ َّح . 1

 ملعتي : وهو هذه ادذخ نيا نم لئاقلا دوهيلا لاؤس ىلع ادر يئس را يذلل لب 5

 ةيتايحلا ةقيقحلا مكدقتب هميلعت نم ةقلطملا حيسملا ةياغ ىلع عطاقلا ناهربلا الإ"

 بيصيو تارم ءطخيو ةرم هميلعت ف بيصي لق حيسملا ريغف .الإ سيل ناسنالل

 وص ضرألا نم يذلا نايل“ دغلا لعب اميف محصيو لدعيو دغلا ف ىطخي و مويلا

 4 5 نا 6 5 5 5 ٠ لل 00 1 < 8

 نم يذلا نإ طق هميلعت ف ئطخي ملف حيسملا اماو . مل>تي ضرالا نمو يضرأا

 058- ءامسلا نمو ءيمجلا قوف وض ءامتسملا : م ىذلاو ءيمجلا قوف وش قوف
 ا ا _ 74 تك ال 6 524 ١ و 54

 ناف .ةئيطخ .نع ئتكبي مكنم نم" دوهيلا ريغل لوقي لازي الو دوهيلل لاق كلذل

 متنا كلذل هللا مالك عمسي هللا ن رم يذلا .يب نوئمؤت متسل اذاملف قحلا لوقا تنك

 مصل“ ية كخو قلد وي) "هللا نم وتسع عكدأل .ةوعفست ىكيل
 3 أ

0 
 بولقللوا 00 نويعلل بوعشلا يف لوجي اذه يقنلا ىماحخ رلا هميلعت قاسب نس ( ا

 202 9 رئامضلا 11 تاركا و ةيكذ ةحئار فونألا قو ةيجش ةمينرت ناذآلا

 نكلو . هديك ةمارك داسجالللو ةفيثك ةنينامص حاورالاو .ىدوفنلا يو هحرص هفيفح : 2" د ]5 ١ 11 +. 3م 2

 موكل ةدحاو ةليقث ةيديدح قاسب نوشيعي نييعدملا ةفسالفلاو نييرشبلا نيملعملا

 ىلع اوسلج نإو اذهلف .نولعفي الو نولوقي مهوكلو نييلمع اوسيلو نبيرظن

 نكلو .نوبذهي طارقسو نوطالفأ يسرك قوفو نوملعي ,سومانلاو ىسوم يسرك

 لازي الو اوساع كلوؤ-تجا نم .هبلق بدهيو هسفن ملعي نأ ردف را مهيف نميل

 اى

 مكايرظن تاردحنم نيبو ةيماحخر ريغ هدحاو قاسب لوششيعي نو رصاعملا مه ٌءافلح
272 



 ام ناعرسف نيينبم لامرلا قوف اذكه موكل نوصقريو نوطني مهميلاعت ليلاضأو

 راشألا تيد ادع 0 راطمألا تل من 0 يي لا ثثسصض ف ادإ مهميلاغت مهحم راهنتو دور اهني

 قاس .ء نايم حر نيقاسب هنا اب دد ىل ةيميلعت دلدحاو قاس اذكه سلق هدسلا اماو
 32 رو 0 2 0 اما < اخ

 هميلعت ءاج و ةنوزوم ةتيثح هتيشمه تءاج كلذ اخعا ءم .ةيلمع ىرخاو هيميلعت
 لرب ل يلا - أ ١اس

 اخ اما ..| 0 : | ٠ 3 3 ء.يبأاأ
 مفيمرلكه طلستملا همه صنت او ١ مح ءسصضصتن نبك نبش ةسكلاك 5 3 كاطلس هل 55-3

 0 0 ي م 0 90 ما حسم رب ٠ 52 ر .٠ ل .. رب أ

2 

 رهاللا ده انك ادي هئاغ ةلمع قفا هممت 3 ناك" هاوس 3) مكيسملاف ... سلبا
 س١ + ١ هه -

 ) فخلا : طابلا ناسنالا) كا + اعبي .ليصتلعا 2 ل ا + ورلا سصلخي .ضرعلاب ىهسي و

 ب ها 0 : ا و ١

 5 1 تاأ 2 01 | ١ 97 ا 0 1 0 1 ! 5 2# ع

 .ل ار 35 ءامدشلل اش متعجت ال وشب ةهميلعت 0 هعمست ادهش 22 مهاظلا م نمو الوا
 34 ام < | 2 3 5 م نعم ه١

 :/١ تتم) هبلق ْق اك ئز دقف اهيهتشيل دارها ىلا رظن -ه اك نا ل ءهقاف انا اماو
 ا - 7 ام 5 فك 1 ع * ذصر 7 هس رب رو

 مك مل ا ءا كاياطخ كل ته فغم ءلخملل أ نقي هيف هتبابط ٠ هلمع لاحت يف اماو .(
00٠. 

 332
7 

 ل هل لى _١ 2 تي دب / -

 .اننان .كلتم 11 قا. ن نع. .اهعااو
 0 6٠ ةسصسع ان _ ل دل أ 7

 ةءاهنللا . ينل الإ ةلعلا 8 اه. هلمع م١ ىدزن اذكه
 3 0 ها ل 5 5 4 23 2 2 ةسسي خ ح يح اا 0 5 * سه كلمحمل اص ١ كملحعع ه كلمخح 52 مر مرمرب ل لع ى رد لح زر

 حا 5 0 1 | ا رك .٠ : 1 هو. - +5

 .تاومألا يبقي نأ ناطلسلا.هل زن. بفارطألا زك هه .ناستالا .فشيو.قامعالا كنف
 و 1 - . 522 أ 32 2 ايم 0-5 ذا

 0 ميخالا مويلا ف ىدسنمعا لاغا قو. نامعالا و. .ةبغاب: .ةونلا محو لا لاخلا. كلذو

4 -_ - - 7 0 -_ 0 ٠١ “34 “ٍ 

 + 5 0 م | |( لا 21 , 1 320
 و يك“ د تا روث 5 ر : رم مح ناألا شو ةعاس ةتأن يحل 9 وهشأ وحلا اناملا هك صأ بسسح قلذو عاج لاب

 ات هناف اذه .ماا وبجعتل 0. ويح ل يسهانسلا»و هللا . أ نكن وص تا ومالا عمدسي

 || تاحلاصلا أ ءلعف :نذلا 2 تخش , هن ومص ١ هَصلا 9 0 0 عممسبل اهيف ةعاس
 اس 7 هه 0 0 ل هل لا مس أ ا 5 و

 ١! تائيسلا اولعف نيذلاو ةايحلا ةمايق

 اراض اخ. عل أ | الا ثاعاللاو هن كان || ” لفل 1 هلا

 اب سري اي. ةنياو ةلييرألا تاو رزاغيلا :ةماقإ اهو. امك ..سابلا حاورأ ىلع حيسملا



 ىلع ةعطاقلا لئالدلاو ةيحلا تانيعلا الإ تاومألا نيب نم دسجلا تاذب وه هتمايق

 .ةيدبا ةايح نينم ؤملاو اهنم نيبسي كقلا دانيا ةماقاو دايسجاللا 00 حيسملا ناطلس

 وهف .يدسجلا ناسنإلاب امك يحورلا ناسنإلاب ةيانعلا زكري حيسملا ىرن اذكهو

 .فع مينا 0 4 ا 00 ا تاأ | أ دب ا ٠ نا ةزه
 قلخيو يداملا ماعلا ىرتل دسجلل انويعو قلطم يا حورك ةارشل حورلل انويع قلخي

 ولا يمتع م ا اناذا٠ ةايحلل تن مك هت ووص عمدت ةيلخاد اناذأ < ورلل
 كك -_ دب - | وِ 233 2 ١

 ةيدتسج ةنسلاو برلا .ءرع مالكلاب قطنتل ةيحور ةنسلا قلخيو ىعيبطلا توصلا

 سا١
 0: 7 ان ل - 3 0*2 عَ أ 0 ٠ لك دخأا امس دب رط 8 رعسفل - ورلل اجرا دلخيو ماعلا ١ع ماللكلاب وطنتل

 ' . 7 1 4 5 ا 2 . 5 3
 اداسسجاو داسفلاو ةئيطخلاب ءابضن اس وفن ىفصيو ضرالا قيرط ف رهيمستل هيدسج

 م

 امك نيطايشلا تابرض نم لوقعلاو حاورألا ررحيو تابوركملاو ضارمألاب ءاصرب

4 
 000 لا 5-5 .٠ 2 ف أ - رص 1 عاوسلا“ تف لزانلا نلت يب :نيولقلا غيتكي هنا .نيناخلا قى ةيعيبطلا .لوقعلا_ىفشيو

 1 3 1 ا 5 |

 :ضرالا نم عبانلا زبخلا نم نوطبلاو

 4 ٠ .وا 5 - 5 5 م 2 ا

 يحورلا هيدحع كاسنإللا حاعي هلمعو هميلعت يفاسبو نييمادخ رلا هيفاسبن ادإ حيسنماف

 بسدغب هيلإ لومدغتي نيدلا عيمت“ مامتلا 8 صلختي لا رداق صلخي هن وكل يدبسجلاو 0 كن... ب11 : از نأ 3 ةه ىذا 1 هت قلما 1

 هج 1 هد ء(50 ف 1 ناب تت 7
 ساحلا جراح ل وعصني مكاف ةفسلفلاو عئارشلاو سوو انلا وملعم اماو . يمل

 لوضيبي ما ,ةسامم لكو افاطتحاو ةراعد اءولمم هن وك رتيلا لخادلا اماو ةفحصلاو

 434-3 24 كوب نيك ناستالا تن رملعي احا, .اتزهو ةناثث عيشتل فوك ريو ,ىتوللا رون

00 4 

 ابلعثو اديبرع اريكسو اعيلخ ايناز هنوكرتي مهنكل .ذذلتيو سبلي فيكو برشيو

 يدسجلا رامعتسالا نم ناسنإلا نوررحي مهنا .اماس اناوعفاو اسرش ابثذو الاتحم

 .نولعفي ام سئبو يحورلا ناطيشلل ارمعتسم هنوكرتي مهنكلو .نولعفي ام معنو

 الآ



 اس

 ال دبعلاو ةئيطخلل ادبع وه ةئيطخلا لمعي نم لك نإ" حلاصلا ملعملا لوق مقافو

 ارارحا نونوكت ةقيقحبلاف نبالا مكر رح نا نكلو دبألا ىلإ تيبلا يف ىقبي

 كلتباو ًاسناتم 6-0 ناطيشلل انايسلا نب هلل ناسا سبيل ءالؤه رظن ف ناسنإلاف
- 

 ةوعدبو ءاغلإ يلدالا يوامسلا هباستنا نوغليو اعازتنا ةقيم.لا هتيناسنإ هنع نوعزتني
42 

 يناويحلا ىوتسملا ىلإ ا نولرتيو اميطخ د ةيناسنإ نومطحي اًناذ مهتيناسنإ

< 2 2 

 / ١ مع 1 ممل 0 8 .
 انبا هب وعنصي اصح ىيمو مض ادحاو هالايحخ د اوسيحيل رحبلو رمل نول وجي ل هيسسي رش

-- 

 7 ْن . ل 9 ا: 3 | ١ ما فز : 1 0 5 |

0 
 رو

 اننأل برشنو لكأنل لب" ةمايق الو كالم الو حور سيل نولوقي نيذلاو نويقاور
 ب أ ول 2 د تن انيس هل ل | 24 #ك 52004

 يف

 تروم ادع

 ءالؤه نم ءاهد ثبخاو ةروطخ مظعا هل نيرمعتسمو ناسنالل قارس دم لهف نذا 3 < نال ل تا ع1 ْ ا
 7 : | هل ل ا هب“ د م ١

 الو ؟ناستإلا نع غافدلا مسابو ناسنإلا يف ةيبدآلا ةيحورلا ةيناسنإلا نوقركع نيذلا
 ع ١س 9 * | ع د0 0 5-4 1

 ءلطي نم لك" الئاق ءالؤه دع ربخاو قبس دق ءوسيب برلا نال كلذ ف بجع
 بتل لن 5 57-320 دلال 0 ا

 انا اماو لتقيو كلهيو حبديل الإ ٍنأي ال قراسلاو صلو قراس وهف رخآ عضوم نم

 هل

 ءالؤه لثم نإ اقح :٠١١(. ١٠و ي) '"لضفا مه نكيلو ةايح مهل نوكتل ثدتأ ِكقف

 ال نوقرسي اوحارو لطابلا نم لب قحلا نم سيل ةيرشبلا ىلع اوعلط دق ممدقلا ذنم

 5 ل 17 .٠ م 5

 ءاجر 0 ناك ول < .ل وخذي 0 هيف يي وامسلا :ئيسنلا ف ٠ يهإلا رصتعللو نولتقي

 نوكي الف نوموقي ال ىتوملا ناك نإ هنال سانلا عيمج ىقشأ اننإف طقف ةايحلا هذه ف

 ١١ "مك اياطخ ىف دعب مثلا هيك ؟<ناعإ لطابف ماق دق حيسملا نكي مل ناو ماق دق حيسملا

 اع



 اس
 ١: هوك ا١١)"ئيدقارلا ةزوكاب حبصاو حيسملا ماق.دق نآلا ..كلو" (97١/-5:3١1ه رك

 0 هال 7 52 ٠ ب“. ايم 2 7 ١

.)5١٠ 

 مسابو ًايدعت داسنإلا دسج ىلع ىدعتت ةتمزتمو ةنيدتم ةيسيرف ىرخخأ ةئف ةمث نكلو

 ال ,نايرعلاو معطت ال عئاجلاف التق.دسدلا هيف لتقت بذاكلا يحورلا ملعلاو نيدلا

 نيب حيرجلاو ربحت الل راو يقست ال ناشطعلاو حلاعت ا ضيرملاو وسكت

 يلصتو نيترم عوبسألا ف موصت اهنكل .رصانت ال مولظملا ,ىتحو دمضت ال صوصللا

 ةضوعبلا يفصت كلدل يهف .نيديلاب رمزتو لبطت يهو قدصتتو نيتعفد عراوشلا يف

 ةم “لا رلاو قحلاو ناميإلا ًابناج كرتتو نومكلاو ثبشلاو عنعنلا رشعتو لمجلا علبتو

 نال ةدحلملا ةئفلا نم ةروطخخ مظعأ امنإ لب .ةلطابل ةيعدملا ةئفلا هذه ةنايد نإ ًاقح

 بففوشكمو صخشم. ضرم كلت .ةيلخاد ةودعف هذه اماو ةيجراخ ةودع كلت

 ماو ناسنإلا ف يبدألا يحورلا رصنعلل ركنتت كلت .روتسمو يفختم ناطرس هذهو

 ةبذاكلا اهامعأب اهنكل اذه ناسنإلا يف يحورلا رصنعلاب فرتعت تناك نإف هذه

 ةئيطخي بتسمم كلذ لجا نمف .ءاوس دخت ىلع هدسححو هحورب ناسنإلا ىلإ .ةيست

 الل ذلغ وهدم وح ورع ةناسنالا ,لتقت ةاقوكل ..اسودرم اقإ ةينيدلا :تاقيطلا

 ةيناسنإلا ىلع ةيسيرفلاو ةيداحلإلا نيتئفلا نيتاه اقاس تسءأ اذكهو .مظعا ةئيطخ

 هتوسقب ديدحلا نال دمع مأ اميلعت ناك ا 3 ان ادح لب ايقن اماخر ال

 .هكلهيو هحديو ناسنإلا قحسي نادي ل هتبالصو

 ظفحو مهتقيض يف لمارألاو ىماتيلا داقتفا" امهف نيتيمدخرلا عوسي اقاس اًماو

 لمعي الو ملعي نم امح .("317 : ١عيو) "ماعلا ُق يذلا ى.دندلا نم هلسسفشن ناسنإللا

 توكلم يف اريبك ىعدي اذهف لمعيو ملعي نم اًماو هللا تروكلم يف اريغص ىعدي

0 



2 

 اريخ ءعنصي لاج قدلا كاذ . حيسملا ءوسي ريغ احخلاص ام2و اننسح ملع نمو . هللا
_ 6 060 

 أ | 5 2 0 <> |١ ١

 كل

 بيبطلا اذه ىلاو .رارشألا نويسيرفلاو ةاطخلا ةفسالفلا اهنأ حاصلا مدعما اذه

 يذ يوامسلا بيبحلا اذه ىلإ لب .بوندلاب ىتوملاو اياطلاب ىضرملا اهيأ رداقلا
 اب < ا

 ل ناتسس وم نييماخ رلا هيقاس نال صربلاو |اشلا

 ب مح

 .زيربإ نم نيتدعاف ىلع

 زيربا نم نتدعاف ىلع تاتسسؤم -س 5

 نيتتاه ىلعف .قححأ و هم“ لا اح د نأ غم نيتدعاف ىلع ماوصل <يسملا ةيصخش
 رم ور رم رحم نر 5 5

 000 0 ا ا 0 اي ا ا
 ءيصاخلا ماعلا قحح صمف اًمخه.هللا ناك ل هنأ .,اندلع شالا ءقا لا م شب :تدغعاقلا

 59 - 7 ين 2 ب ل 94 خل د

 1 0 : ٠ / تل : 7 5 0 300 : / 0 ١
 ابلص افشان اده درحما هلدع ةوق ْق هللا نوحي كاذاو اصاب ماع هن وحل نيع ةفرط

 : 4-2 2 7 37 3 لى 7 دس 32 -

 5 - 3 0 ٠ رم تر ٠ 7 . "يم ٠ - 7 حا

 وهف قحإ ةمحرو ةمحرب امح ادكه هتاذ يف هللا نوحي نا اماو .ةيمادعناب .ىرخالا

 .تيسلا 6 وسي اير: قا وه انمك و 5+ .ه ويؤو "ةيديألا ةاينطاو قلنا هلألا
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 7 هس رى

 ابعصضص اذ وجب م ناك ول .ىح نيتاه نيتدعاملا نع ايضقني ”(ةكدتع دوحج وم ريغو تيم

 500 500 ان هم“ || و هدا اننانسلا 000 ا |'ذا 55 0 ا ثح
 م نت ا“ رى ان اج ٠ - 0 ا نامل ثادإ ورح و دي 2 5

 عع وح وا ةئي لصابلاب اني هيف عقاولا نوكي اذكهو ةئيطنخلاو زطابلاب انطيشتم

 نيالا عري نم لك .نا مكل لوقا قحلا" عيسملا غوسي برلا .لوقك اكالهو اتاوهو



 لب ةيدبا ةايح هل سيل هب نمؤي الو نبالا ىري نم لك و ةيدبالا ةايحلا هل هب نمؤيو

 ) وي) 5 ١ يكب نك يأ "اقيكلا ىأ هللا ببطخ هيلع تكف

 تيم دوجوم ريغو هتمحرو هقح يف وه امكو حيسملا يف ,ىىح دوجوم ناسنإلا اذا

 اقح سيلف يحلإلا نايكلا يف قحلا اّماو .هتئيطخخ ةواسقو وه:هرش لطاب ف وه امكو

 هللا -قتيلف'الإو+.ادمزنم ”قلطمهدكل ؛نيتسيدقتلاو :ءايبنألا يف ؤه امك ًابستكمو ًايئزح
 لطابلا هركي قلطم لدعو قلطم قح وه امنا هللاف نآلا اماو ضان انج اهإ كاذا

 ساسألا وه اذه .الإ هللا سيل ىلاتلابو اقح قحلا سيئف الإو .ةقلطم ةيهارك

 يف يناثلا ساسألا اماو .دبألا ىلاو لزألا ذنم يهلإلا نابكلا ف لوألا يزيربالا

 لدع وه امكو ًارهوجو اعبطو ًالصأ ةمحر هللا نأ وهف يملإلا يدوجولا نايكلا

 .ةروتيماصقان لب اتلطم املا للا سيلف تالذك نكي ل ناو قي

 يفف ةقلطم ةيهارك لطابلاو رشلا هركي (قحلا) ىلوألا هتدعة يف هللا ناك نإف نآلاو

 نيب نذإ قيفوتلا فيكف .ةقلطم ةبحم ئطاخلا ناسنإلا بح (ةمحرلا) ةيناثلا هتدعاق

 لدعو هلدع قح هللا كفتعإ اذإف ؟دحاولا هللا رهوج يف نيعيشاس الاد زيتدغاقلا. نيقاه

 نم هقحم «رشلا ىلع الصأ مئاقلاو ناسنإلا لطاب قحب ربلا ىلع الصأ مئاقلاو هقح

 هتمحر لوعفمل رفاس ليطعت كلذ يفو .ادبؤم اقحم رصب ةحن يف يسدقلا هدوجو

 .اهلإ هللا نوكي ال كاذاو اماسقنا هتاذ ىلع مسقناو ةضقانم كلذب هسفن هللا ضقانلو

 لطاب يف اهات و هاياطخت هل رفعو ناستألا قحب ةتمحر كالذك هللا دفن اَدِإَو امك

 هتاذ قو هسفن ضقان دق هتاذ يف هللا نوكيو اليطعت هللا ةيتا١ يف لدعلاو قحلا لطعتل

 هللا قح نيب اذإ قيفوتلا فيكف .اضيأ الإ هللا نوكي ال كاذاو .اماسقنا مسقنا دق

 عم



 ناسناك هصالخو ئطاخلا ناسنإلا لطاب برض نيبو ةهجح نم هرهوج يف هتمحرو

 هتيتاذ يف هتمحرو هللا لدع نيب قيفوتلل قلطملا ئفاشلا باونإا وه حيسملا بيلص نا

 حاتفملا حيسملا بيلص تاب اذكهو .هتيتاذ يف ناسنإلا صيلتو ةئيطخلا برض نيبو

 هلإلاو نيوقلم لفقملا بابلا انماما لعجي وهف .لفقملا بابلا اذه يرسلا يبهذلا

 بدض نال الرق ليو اج ريم ادم رتل ةييسلا ذايب هاما يولع انلرطل نييك

 ف وه امكو هللا رهوج نع يلاتلابو هتمحرو هللا تح نع قلطملا ريبعتلا وه حيسملا

 قحف ."امثالت مالسلاو ربلاو ايقتلا ةمحر لاو قحلا" ةبوتكملا ةملكلا تمت هيف ذإ .هتاذ

 نم ناسنإلا صالخب بلاطت هللا ةمحرو «ناسنإلا ف ةئيطخلا ةنادإب بلاطي اذإ هللا

 بيلصلا ناك دق لب اشاح ؟ناسنإلا باسحل هتاذ يف هلا مسقني لهف .ةئيطخلا

 هتمحرو ةهج نم هلدعو هللا قحل عنقملا باوجلاو قلطملا نالعإلاو لماكلا ريبعتلا

 ةئيطخلا تنيد دق بولصملا حيسملا ةيرشب مسج يف هنال .ىرخأ ةهج نم هبحو
 الماك هصاصق كلذب ىملإلا لدعلا ذحاف .بيلصلاب اتوم توملا حو ةقلطم ةنونيد

 هجو ىلعو لدعلا ماكحأ تذفن دسجتملا يلزألا حيسملا يف انال اقلط هتمارك قحلاو

 انبأ اذيفت نطاق تاسنالا ىف اهدين# نع الدي كلذ اقلطع اذيقش «قاللطالا

 ةرئرد تيس .ةيينعد ىف تاسنا و هتيلزأ فهلا .بوليضملا حيسملا ناك املو .اكلهم

 لطب كال ا قلطملا لدعلا ٌوتساو ةلماك :نونيد هيف هلدعو هللا قح

 عضا ينال بآلا بحي اذهلا هلوقك ايرايتخا نايا م مل حيسملا تومف اذا

 نا ناطلس يل .ياذ نم انا اهعضا لب ئم اهذحاي دحا سيل .اضيا اهذخآل يسفن

 نوم كلذك' نكي لو عا سات 1 وبز !؟دي اندست نإ ندب يلو اهعضا

 نسب اياطقن ريكي نأ ناطلس هل دسم هلاك ايرادك انزع ا كادهبكلاك اساهكتسا

 ١م



 نال" قانا. كلك ايلمعو ايفرح انوه. .اب بسحف ايبدأ ايرابتعا اتوم اذه. صيسملا
 ا 9 نيلي 7 5 - او

 .(86: هور) "انلحأل حيسملا تام ةاطحخ نخغ دعبو هنال انل هتبحم نيب هللا

 فو قح هرهوج يف هنوكل ءابولصم ةاطخلا رشبلا لجا نم دسجتملا هللا تام دق اذإ

 قاللاذب تجنف تؤوملا 2 حيسملا ىلع ءاضقلا فيس عفو كدلضلا قو .ةم“ر هتعيبط

 تل 10 - 00-6 2 ١ ةمحر حيسملا بيلص راص اذكهو  .ةايحلا يح ةيدبأ ةاحن «ةنمؤملا ةبئاتلا ةيناسنإلا

 وسلا ةاصعلل الدعو ابضعو ةمحرلاو قحلاب نينمؤملاو ةاصعملا نع كاملا سانلل

 لمع 3 , - 8 0 . 03

 0 : : 5 ١ ا 5 35 8
 ةمارصلا امأ .هتمارصو هللا فطل اذوهف الئاق سدقلا حورلاب سلوب لوسرلا هرقا

 "ء«طقتس اضيأ كناف الإو فطللا يف تبثت نأ كلف فطللا اماو اوطقس نيذلا ىلعف
 30 م 4-0 أم

 وه حيسملا نوكل «هبيلص ف يه امكو هتمحرو هللا قحب نامي وه امنإ حيسملاب نامبإلاف

 وه امكإف هضفرو حيسملاب ناميإلا مدع اماو .هبيلصو هدسجن ةنلعم هتمححر و هللا قح

 فرحلاب لوسرلا انحوي هانع ام اذهو «بيلصلا يف ةنلعملا هتمحرو هللا قحل ضفر

 مساب نمؤي مل هنال نيد دق هب نمؤي ال يذلاو نادي ال هب نمؤي يذلا الئاق دحاولا
 ء(8١ ١" ويو نيعولا هللا :يبا

 اس

 : 1 0000 « 1 ل ا 50 1
 .هبيلص يف امهماكحأ ادفنمو هتاذ يف املطم هتمحر و هللا قح ادسحم حيسملا تاي ادإ
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 وجنيف مودل كم ,, ئنمؤي لا امإف .يينا نم اروصخ من ل م ر 2 550006 عيسملاب ءمؤ أ افاق نبا هىفا ع منقل" ناسلألا كععو انكي

 ليحتسملا ول هنال .هتادلو ةيسفنب كلهيف بيوللا حيسملاب نم ْؤي ال نا اماو ةيسفنب



 .بفمهو .(ةمح لاو قحلا) عيسملا بيلص ىدح نيب هسفن عمو دق ناسنإ كلهي نا
 .٠ -- اح و ع

 يدا يده راش هنسفث عضو: دق ناستإ .صلخي نا اضيأ_زيحتيملا
 ال فك + 32 2 بل ب

 1 لو ةسااقلا ,لدعلاو ةحا ,قحلاو ةمح لا نيتيزيربألا نيتدعاقلا نيتاه ىلع اذإف
5 
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 م 7 تبثي توسانلاو توهاللا ىدعاق ىلعو لب .نييماحخ رلا هيقاسب ايلزأ ب 1

 هده ٠ كي 2 نيب ةيينسملا خ نه جا ذعلا تدسج امك و .ايرهد اتوبت اقالطإ حيسملا
 اييراحا 5 اين ر 2 ( ر رو : 2 ءا_7َل

 اديسحأ سدقلا -ورلاب اذكه هدسحب نأ كلذك ةسينكلا ىلعف «هتوسانو هتوهالبو ' , م 0 .٠ | 1-3 95 ١ 0 5 ب
 - 0 ا 0 > ٠) 96 و _ 2

 اريك رت ةمعنلاو قحلا نيتيزيربالا نيتدعاقلا نيتاه ىبع قرا ىه ل ايناحور

 ليحبإ و ايناي :ايليحماو اتابع

 - 3 524 ١م

 ثاا ا ها | 002 0 0 5 ٠ ١ .أ| - ل :نل مالا ول

 نودفلا ع ررااو ةضاارولا ةييدولا كسار روسو جيشا ل وتاديحاو ناجللا لب
 011 1371 بيف كاابسلا

 زرالاك ىتن. نانبلك هتعلط -ج 5

 59 _ 1 ط١ أ

 هبانك" ةقفدتم ةؤ:راي راغا عياتب .ةتايح نان .ظانسك“ ةزاعالا .قيطاب ةث ظابم .ةسافلا
 هح ١ 4 ١اس 2 74

 تبر ين لا عر < دا 1 . 000 : 5 لا ال“ مو ' . 27 0
 ةضئاف ةيقنلا هحارفاو نانبل زراو نانبل ةبيهك ةبايه ةليمح ندلاو ربلا ف هتماق .نانبل
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 سإ 1 ١ 0 2 ل . 2 ذم اى هل زر ا .ناتبل لابح قوف حلثلا ءاقنك ةيقن ةيلاعف هراكفا امأ .نانبل ق .مخلا< سوفنلا ق

 ال يكف . مسودرف هتارسم فو ةنج هتعلط ف اذكه بسمع: ضرألا نانبل ناك نإف

 5 ١ 0 |[ . 8 »+: م | ّ . همس

 ةدافتسلا .طومهو !؟هتعلط ةانهيسلاف خراألا ةنحن 1فأ فانا + 2 وسب ةيسملا لاووحي
 ال د“ -_ تى ان 5 ام ل : * ل 0 --- خوؤجح

 2 ةلع ةنينأمطلاو مالسللو ردصم لامجللو بأ لالجلل رهو ال فيك ؟هتماق يف
 _ر
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 ةكاتذإلا



 هتالك حيو وج ليا ممارس ها انهأ .يوامسلا نانبل

 ا يل م ز فجتس

 اماو يوامسلا اننانبل رظانم اماو ."يضمت هتوهشو لوزيس ماعلا نال" اتقو رسكنيس

 مس رار المش ي رجتس ههايمو ادبأ ىقبتسف حيسملا 000

 ا رهنلا 57 با تدشين كتم لك اقح .ارهد نيرهادللو

 عاملا نم ٠ -برشي نم :امانو ءانضيأ. يظعيسُف' ةثانبل هايم نم «ميظعلا رحبلا هايم نم

 عوبني هبف ريصي هيطعي يذلا ءاملا لب دبالا ىلإ شطعي نلف حوسملا عوسي هيطعي يذلا

 :1١-5 ١(. 4وي) ةيدبأ ةايح ىلإ عبني ءام

 امالس اوبرشتو ابح اووترتل ىراحصلا شاطع عيمج اي ااه يوامسلا نانبل ىلإف

 طسو يف ةسورغملاو ةرضنلا ةمئادلا ةايحلا ةرجش ىلاو ا حيسملا يف اوفشترتو

 سمشلا ةبرض مهتباصأ دق نيذلاو رعولا راجشأ عيمج اي ءامسلا نانبلو هللا سودرف
 تانالعالا ثيحو ةيقنلا ءاضيبلا جولثلا ثيح ةليلحلا ةقماسلا لابحلا ىلاو .ةقرحملا

 ىلاو .ةحخستملا تاعقنتسملاو ةقيمعلا نايدولا اونكاس اي :يوامسلا رظانملاو ةيهلإلا

 بيلصلاو ورسلا بشخ ثيحو لامكلاو لامجلا ثيح ءافلا ةراصعو بحلا ةرمخ
 بشخ ثيح ةحيبقلا ةوهشلا ةراصعو ةئيطخلا ةرمح مَهركسأ دق نيذلا _عيمج آي

 .رانلا ةقرحو رعولا

 'ايف .مهتيرشبو مهتيناسنإ نبا سدق حورب نيسدقملاو مهتيناسنإ يف نيهاتملاو مهسوفن

 غم:



 رقتسي مكنايدو يفو مثإلا سلجي مكتباخم ف نال ةقيمعلا مكنايدو نم اودعصاو

 دوب رشت يلاعألا يف كانه معن دروع نا ناجي انامل حيسملا اوقلستو توملا

 لوحرفتو 2 رطعلا نوقشنتستو ةايحلا ه هرجش ةرمث نم نولكأتو ريم ةايحلا ءام

 دانبل زرإب وهو ال فيك .انيني اقيم عوس حيسملابو اريثك“ هتانالعإو برلا رظانمع

 رمحأل زرالا ريظن هبيلص يف زرألا بشخك ءادفلاو دسجتا ف عوسي حيسملا اقح

 ٍفو ءريظنو قروم لكشلا يف هلثمو ريرمل باذعلا يف ززألا لثم همعط يفو نيم

 سودرف طسو يف ةسورغملا ةايحلا ةرجش" وه امنإ حيسملا نوكل ,ءيحخس رمثم ءاطعلا

 ةرجشلا قروو اهرمث رهش لك يطعتو ةرمث رشع ينثا رهش لك عنصت يلاو هللا

 .هدسحت ف نانبب بشخك حيسملا نوكي ال اذا فيكف .(5: ؟7؟ؤر) "ممألا ءافشل

 نينا ا كال جلثلاك انه تيس اانا م ناد نايل

 سرس ال يسر ةتبام قف: اهيلعت راد بشع و مرو 3 سمتتلا# ١ هال هةلاج

 هللا تويب هب ئبت نأ قيلي كلذ لحا نم .ةئيطخ الو شغ الو بيع الو أدص الو

 ام ناسنا هينبي تيب لك نأل" ًاليمحت بولقلاو ةدابعلا لكايه هب لمحتو اناينب سانلاو

 .(1: ”بع) "هللا وه لكلا ناب نكلو

 اي يزرالا فلا اذه ىلاو ءارعلا يف مايخلا ناكس عيمج اي ينائبللا تيبلا اذه ىلإف

 ءانبا عيمج اي ءامسلا زراو ةايحلا نانبل (عوسي حيسملا نإ لب مازقألا ءانبأ عيمج

 له



 ١ 7 1 رئانلا رون قدرا# ةايحلاو ةايحلا ياك هيف نا

 © نيو اب
 ميحع باو توملا ءانبأ ,ةئيطخل 2
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 ميلشروأ تائب اي يليلخ اذهو ييبح اذه .تايهتشم هذكو ةوالح هقلح -5

 ةنازخو ةايحلا عوبني وهو تايهتشم هلكو ةوالح هقلحب حيسملا نوكي ال فيك

 لسع دهشو هميلاعتب لسعو همف تاملكب ةوالح عاوسب حيسملا لجا ارا

 ديحب .هتسادق يف قالمع .هتازجعم .يف رابج ..هداليم ف بوجع وهو .هقلح لاوقأب

 ةمايقب جهبمو ,ةئادف تو يهش .هتوهال توسانب شددمو .هتوسان توهالب

 ل

 : د يو قرر ودساو كك يدا روكلا نال" تايهتشمل هلك اًمح .هتايح

 اب ولمصم لاتسنال ى جا نم دوعلا قوف عفت ر ناتشزالا بةجبا - ١| ق وف عفت را

 ءيسيدقلا قولح يف تايهتشمو نينموملا هاوفأ يف ةوالح اذككه ناك ناو اذا حيسملاف
 ف اذ

 هسفن تقولا هي ل نيراتخملا بولق يف ةبوذعو

 يه ةئيطخلا نأ كيبك ..نطايشلا عاتيأ ألا هاوفأ يف انيتنسفاو نيئطاخلا ةايح يف ةرارم

 قب ةول راوي تللظلا_ نيقسافلا .ءانصر قييالؤرتيلكو: نيكلاملانافش_يف_ ةوالح-_قرخألا

 .نيميلا ءانبأ نيسيدقلا ةايح ف امقلعو نينمؤملا بولقو هاوفأ

 .اهتاذلمو ةئيطخلا ةوالح نيبو هتايهتشمو حيسملا ةوالح نيب قرفلا مظعا ام نكلو

 اننا. ةايحلا, يف ةايحلا ثعبتو بلقلا شغتتو. ركفلا ءيضتو خوديعلا ردت حيسملا ةوالخ
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 .ةايحلا يف تملا ثعبتو بلقلا بعتتو ركفلا ملظتو نينيعلا ىمعتف ةئيطخلا ةوالح

 الصأ ربلا ىلع موقت اًهوكل ةايحلا يه امكو ةايحلا ةوالح يه امنإ حيسملا ةوالح

 ا انف ١ ع هلا هلالا 1 أ تةحلا 0 ا ةرحغا 0
 اما .انيقي حيمسمل هع دسجتما هلإل ىلعو ديك قحل ىلعو 2 ١ ىلعو



 لصأ مالا ىلع موقت ف ةفيزملا ةايحلا ةوالح ىه امنإ ةئيطخلا ةوالح

 اقرجإ تناك كلذل" ًانيقي هلاتملا ناطيشلا ىلعو ًاديكأ لمابلا ىلعو ًالعف ةوادعلا

 .(31: اوقر)ز "عوسي حيسملا 8 ةيذدبا ةايح يف هللا امه اماو 00 ءدبلا نه

 ىلإ امهدعب نم امهلسنو امهايح كلذب تلوحتف عدبلا نم ءاوحو مدا ةئيطخلا ل وانت

 تلد. دحا و نايشاب :اغاك :كللذ لجا نم ملوع .لوسرلا لوقك ..توهو ةوارف

 اطخا ذا سانلا عيمج ىلا توملا زاتجا اذكهو توملا ةئيطذلابو ملاعلا ىلا ةئيطخلا
54 

 "م ةور) 00
 رك |

 0( هد 5 7 3 500000 "1 03 0

 امك سيل انح وي لوسرلا لوقك هلتقو ايباه هيخا ىلع مات نيئاق ةئيطخلا اكا دقل

 ا - .٠ 0 ٠ 1 هل . .٠ 5 71 . ١

 هبخخا لامعاو د مب رس تساك هلانويعا لال ةخد ادامل و داحنا عبدو رشلا :٠ مه نيئاف ناك
 2 ري ل 24 ١لا ل -- -

 0 0 1 : 0000 5 : ١١
 كلهاو انافوط هللا بلجف ح ون رصع يف سانلا اهقودتو :١5(. ”وي١) ةراب تناك

 تب 9 . ١ 35 ل 7 و ا

 محي سانلا ادتبا ال ثدحو رد وه امك مهعيمج 54 .| 9 [ 1 20

 اس سس :٠

 ' "7 0 ١ 1 له

 ىلا اوي لا كل ومكو 5 راجفلا 1ع كللشها » اناطيط هلالا بل رلا بلجف .اوراتخا ام اح
 -_ 32 -_ || ١اس

 1 0 | 0 ا ا 1 ب 1 1 آه 1 5 0 .: | | ١١

 بلججب دا ربلل ارراك انمان اح هب صههقحع- اما اب ملَملا م اعلا ] ةهشرسي م و رماربغب
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 ناكس كلذك ةئيطخلا باطتساو امك .(3: ؟طب7) "راجفلا ملاع ىلع
 >7 أ

 1 ع -.
 ٠ 2707 / 1 رو 78 | 00 .

 الن المن الان ممهيسلخم امك اح در همخ ه م ةليس فب لا ترانذدد 55 ف در نهكع اهاو مودس
 74 1 *" 150“ -_ ور 7” ٠ رو : رو ا

 .٠ 0 5 - 4 .٠ الإ 7 0 | ١ 5 5 ,

 7 50 5 نأ انا رج ر ر : رار 9 يح 3 ر رو ا ؟صب١1 او جمب لا :ندنتعلل د مع اعضاوو (. 2 0 ١ ل وق حش مق الملاب ماقلا

 مهايح لوحتف ةهارشو مهنب اكول وانتيف ةئيطخلا هوالح (ةفيزملا ةوالخلا هده ىلإ

 . 1 1 1 4 و 7 ' 5 5 0 ١

 مك صل طلاب اللمته ةايتشالا اش هانتب اجا .توومو ةنعلو ءامش و درا مه | كللذن
 ا 51 .٠ و . .٠ 5 5 50 322 تا رو و آس .٠

 ١ ومع ءاب لا ه اهحج ان مههس ها كيسا ءايصاخاب 9 هفداتعما مههعل || ءجاضملاب 0
 مضر ِء :. سل ل تع | 2 ل *:ت“ ْ 3 ا ١ ل

 ءاينغالا سيل ١ بوقعي لوسرلا لوقك مقايح طلستلاو ملظلابو لب :١5( ١*”ور)
 أ



 نسحلا مسالا ىلع نوفدجي مه اما .مكاحملا ىلا مكنورجي مهو مكيلع نوطلستي
 ةيهاركلاب نحشتف ءارقفلا اهوانتيو امك .(7-7: ؟عي) "مكيلع هب يعد يذلا

 ءاينغألا نم ماقتنالاو دقحلابو مهحاورأ هللا ىلع درمتلاو نايصعلابو مهولق دسحلاو

 ةيتاذلا ءايربكلاب خفتنتف ءاملعلاو ةرقابعلاو ءابدألاو ةفس'اافلا اهلكأيو .مهسوفن

 لوقك مهحاورأ ءاهدلاو ركملا حوربو مهسوفن داحلإلا حورب نحشُتو مهراكفأ

 بسح لطاب رورغبو ةفسلفلاب مكيبسي دحا نوكي ال نا اورظنا" سلوب لوسرلا
 هنهيذ لبق نم ًالطاب اخفتنم تل ل ل د ل

 ةفارخ نورثكيو ًالهج نودادزيف اضيأ لاهجلا اهلكأيو :-١8(. ؟وك) "يدسملا

 سلوب لوسرلا لوقك ًادبعت مهراكفأ نيطايشلو افواخم نوئلتمبو افلخت نوفعاضتيو
 رهدلا اذه هلا مهيف نيذلا نيكلاملا يف موتكم وه امناف اموتكم انليحنا ناك نا نكلو"

 يذلا حيسملا دحم لينا ةرانا مهل ئضت الئثل نينمؤملا ريغ نامذا ىمعا دق ( ناطيشلا)

 ةداسلا .ةقلامعلاو ةربابحلاو :لاجرلا اهلوانتي معن .(7-4: ةوكا) "هللا ةروص وه

 ءافعضللو ع مهضعب نونفيو 3 مهضعب نوشهنيف عىارمألاو ةداقلا .ءامظعلاو

 اهوانتيو امك .نودبعتسيو نولذي اهتمارك يف ةأرمللو ذوقحسي مهلجرأ تحت

 8تايدوزيهلا و تايلبازيالا ”تاسنآلاو :تاذيسلا“.تاريمألاو تاكلملا .كلذك عاسنلا

 ديدح نم اصعب ءامإلاو يراوجللو أضعب َنهضعب لتقنو اضعب نهضعب راغتف

 نّدرمتي مهيلع تادرمتمو تارئاثكو ني رونلاو مالظلا ف لاحرللو 12-7

 طلستت ًالافطاو مهل ءاسؤر نايم للحناو" ةبوتكملا ةملكلا هيف متت اذكهو نبلقنيو

 خيشلا ىلع يبصلا درمتي .هبحاص لحرلاو اضعب مهضع: بعشلا ملظيو مهيلع
 :14-١75(. ”شا) "هيلع نطلستي ءاسنو دالوأ هوملاظ يعش .فيرشلا ىلع ئندلاو

 نم كلاميبا ةرضح قو ميهاربإكو ءايبنألا ةئيطخلا لوانتيو لب بسحف كلذ سيلو

 كلذ ليبس يفو نونزي ىز دؤادكو نوكشي هللا ةوقب ىمهومكو نوبذكي فوخلا
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 هتاجوز مانصأل ةحاجلا ةوهشلا لعفب ناميلسكو نولتقي التق ايروا نيمألا مهدئاقل

 نوركدتي مهصلخم ةيراج ماماو نفوذللا يعادب سرطب لوسرلاك-و دلودجسي

 .نونوخيو نوعيبي ةضفلا نم نيثالثب مهديسل عمطلا ةلعب اذوهي لوسرلاكو

 اوغاز عيمجلا .هللا بلطي نم سيل .مهفي نم سيل .دحاو الو راب سيل هنا ني

 مهتنسلاب حوتفم ربق مدقرجنح دحاو الو ل دي سدا لسع ب سل ا ردو

 ةعيرس مهلجرا .ةرارمو ةنعل ءولمم مهمف .مههافش تحت لالصالا مس .اوركم دق

 فوم سيل .هوفرعي مل مالسلا قيرطو قحسو باصتغا مهقرط يف مدلا كفس ىلا
 1١١-١18(. ”ور) "هشفويع مادق هللا

 تح ةئيطخلا ةوالح يه نيا .هرومع ءانبأو مودس لهأ ضرألا ناكس ايف ) ر منح
 نيكي اقرت و زب كادر ذك ايفردنلتو مام اذكح اف ورشتو اناعط "ذك انرلكأب

 تامطللاو ةحراج مكبولق ف تاسخنلاو ةيماد كاوشألا مّكيتأت نيا نم الإو ؟ةايح

 ةفيثك مكلوقع يف تاشيوشتلاو ةفينع كي يف تابرمذلاو ةليقث مك رئامض ف

 ةفيرملا ةوالحلا هذه نم تسيلأ ؟مكنيب تاموصخلاو بورا نيا نم لب ؟ةنيخنو

 مكنأل. مكئاضعأ يف ةبراحملا مكتاذل نم انه نم تسبلأ ؟ةئيطخلاب ةمومسملاو

 نومصاخت .اولانت نأ نوردقت متسلو نودسحتو نولتقت ..دوكلتمت متسلو نوهتشت

 نوبلطت مك <نأل نوذحخأت متسلو نوبلطت .نوبلطت ال مك < رد ار رت

 ةوادع ملاعلا ةبحم نأ نوملعت امأ يناوزلاو ةانزلا اهيأ .مكتاذل يف اوقفنت يكل ايدر

 :١-5(. :عي) "هلل اودع راص دّمف ملاعلل ابحم نوكي نأ دارأ نمف .هلل

 ناو نيتفشلا قوف ةمسد مفلاب ةولح ةئيطخلا .توملاو ةئيطالا مدآ .مدآ ئباي لجا

 .(5: ؟كت) "رظنلل ةيهش ةرجشلا ناو نويعلل ةجمبي اهناو لكألل ةديج اترجش
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 دول اكلنا قوق و *؟ةكايلقلاب +“ رهلفإ و ءةدأل ولا“ عج وو“ 1كعاب بغت اهتبقاع :كل
 2 2 7 ل 3 ءل 2 90 رز 59 : : : ل

 كنال تومت اتوم اهنم لكات موي" بوتكم هنال ةعيبطلاب .لالهو توم لب ةرارمو

 8 7 عي مو ل“ كت) 'دوعت امر تلا ١1و با
 اس 9 9

 دق معن ؟سمألا ناسنإ نع ايجولونكتلاو ةفاقثلا لعفب مويلا ناسنإ نسحتي ملأ نكلو ١ جدول : : 6 هذا: : 3 1 سا اع © . 5

 ف لب يبذألاو ئحورلا لاحلا ف نسيل نكلو سمألا ناسنا نع مويلا ناسنإ نسحت

 .يعيبطلا ديعصلا ىلع لب يباح هرلا ديعصلا ىلع سيلو يعيبطلا ي ةنسهشللا -لاوغا

 ءاكذ يئادبلا ناسنإإلا نع رصاعملا ناسنإلا دادزا دقلف ةنيوألا ةهج ولا نه اماو 2

 ةنونيد ءامسلا نم هل كلذ لحا نم .ملظلا لمعب ةنطيشو ةئيطخلا يف اننقتاو ريخلا

 لق ىئادبلا ناسنإإلا .مسحجأو لقا ل 4 و سوؤؤر لا ق قوف بضع هللا نمو مظعا

 لع هلالقتسا كلذب انلعم ناطيشلا نم ةعيدخبو ةحماجلا ةوهشلا عفادب ةيصولا رسك
 4-0 ام 4-3 اذ - 24

 ] تاالاحلا ا< ف( | ا[ ندذل تكلا فذ اعلآ -تناسنألا 1 1

 ب ِ ديلا 4-3 8-0 اح أب أ - 5 ٠

 باتكلا لوقك هن لكل متسالا ىلع امعلاو هللاب هداحلا ىلع كلاذي كالدع .ناطيشلا

 ابقت سمألا ناسنإ ."هنوركني لامعالاب مهنكلو .هللا نوفرعي مهاب نوفرتعي'

 و الا يهو 7 هتج ور ف نع نم هعيدخ - 5 رثكأل ا ةيرط اطيشلا .م ةعيدخلا
 ٠ ل دو

 نم اياطخلا لبقتي لازي ال كلذك مويلا ناسنإو .ةيحلاب لثمتملا ماكل ةعيدلا

 نا ىشحخا هرم ءاوح ةيحلا تعدخ نخل هلوقب سلوب 02 هنم انردح لق

 ةرجش ةئيطخلا| 527 لق سمألا ةأرما , ةطاشسبلا بٍسسب -عيسملاب مك راكفأ عادخت

 . 9 , ١ 0 . 1 ىء , . 0 1
 رهاظم رم مردعخم لات ال يهف اضيا ويلا هارم اذكهو .لكاف اهجوز



 ةلطابلا اهراكفأ هتكراشم مث نمو اًفاطلسل لحرلا عاضدإ يف عمطتو ةلوهسب
١ 

 اهيف سنجلا هوهشو اهتنويل كلذ لك يف ةلغتسم ةلضملا اذامعاو ةفرحنملا اهويمو م ع .ل 1 مط 0 ١٠ . تال «ا / 5-5 | ,

 اوررخ دق نيدلا نوسيدقلا الإ يووسنلا خفلا اذه :م تلفي ال دقو .احالسو ةعيرذ _ر

 عم دلل زك .م رثكا اقح دحيسملا اوبحا دق .0يذلاو
 ات اس 5-5 ا سس ب 54

 د ه هاى اذ أ 1 08
 ةحماج د وههس لك نم حيسماب

 .دارما

 4 ع . . : 1 : ١

 ماكحاالا تءاج كلذ اجا نم .هج راح 6 امك مو.درفلا ىخادو لزحلا يف

 وهو .اهلبسن و فكللست نيبو ةارملا نيبو .كنيب ةوادع ءعضصاو كا مايا 5 نيلك اي
2 3 _ 

 . اسوي '!"ا سارا اه سلال 0

 اخديو ربلا تاناويح عيمج ليحا اهأل ةيحلا لخدي نأ ةيحالص ناطيشلل
 ب - | 0 اس

 55 ١  11نى ١ 55 [(*: ٠ ' ١ : 7 : ٠ ' 1 2 1

 هئالمعو نيلظملا هلسر يف رون كالم هبشبو ىوقتلاب رهاطتي نأ .قللدك هلو .ريشلا

 ان اتقلاو ليكنتلل مث نمو ليلضتلاو ةعيدخلل كلذ لك .نيعيدخلا همثإ تالاآو تيب ذاكلا

 اس اس هو ذا

 ىه هذهو .ىرخأب وأ ةقيرطب هتقيقح ىفخي نأ وه ىسيئرلا ناطيشلا فده نال

 نإ هتنكحو هتديصم ةقيقحلاب
 اما هل |

 ٠ و . 3 0 ٠ ٠ - -

 هرورش تاططخم و هميلاعت قئاقدو هقرطو هراكفاب ناطيشلا صخشي نا تاهيهو



 ظ
 رابلا حيسملا عوسي ف يه امكو ةقيمعلا ربلا ةعشاو سدقةلا حورلاب الا هئانبا يف

 .سيلبا وه با نم متنا" دوهيلل هلوقب عوسي برلا هيلا راشا دق يذلا رمالا

 ف تبقي /و<ءدبلا "نم نمانلل الاتق“ ناك كاذ .اوعنصت نا نوديرت مكيبا :تاوهشو

 ةتحانكلا وباو باذك هنال هل امم ملكتي باذكلاب ملكت“ نَم حس هيف سيل نال قحلا

 00 /موي)

 هيسيدقو حيسملا عوسي رشبلا ب نم هؤالمعو ناطيشلا هركي اذه لحا نمف

 نا يعيبط : رمال هنا.ةتاماو هل صيخشت كلذ يفو هتقيقح ىلع هنورهشي مفوكل

 كلذو ةكراشنم  ةئيطخلاب هلمع هكرشي ناو رشلاب .ناسنالا ئلع ناطيشلا دوسي

 دق يذلا يمنهجلا بضغلا هثرويو وه هرسحخن دق يذلا يوامسلا ثاريملا هرسخيل

 طوقسلا ةلع هنوكل كالحهلاو ةنعللاب ناطيشلا ىلع برلا مكح دق اذكهو .وه هثرو

 ءاصقا ءادفلا نع هتاذ ىصقا 6-5 ةبوتلل هدادعتسا مدعو .ناسنإلا فو هتاذ ُِق

 ايلمع مويلا ناطيشلل دبعتت رشبلا نم نيثالملا ىرن انك ناو كلذ لجا نمف .ًايدبا
 ريظنو نوعلم مفلا يفو: بلقلا يف هوركم وهف كلذ مغر هنّكل «ةئيطخلا ةدايس لعفب

 يقتدي رابعألا قطعا اجايوعاو. ةسسلخ :هيكلوم ناقتحاب نضرألا نك قي ةيحلا

 هللا توهاللب هتاحومط باقعأ ف هقحب تردص يلا ماكحألا اًهإ .ايدبأ 2-5 منهج

 لوقي وهو ءاوح ريمض يف ةلاّتق اموم هراكفأ ثفني ىربناو ىوهف اكالم ناك موي

 ةرشلاو ريا نقراع شاك ”نارعصت لب اتوك نل" ًابذاك امل

 ةيحلا صخش قو اذه ناطيشلا نيب هللا اهعضو دق ةيزكر» ةوادع ةمثف نآلا اماو

 ناطيشلاو سيلبإ وعدملا ةيحلا سار ةأرملا لسن قحسي اهيف ذإ .اهلسنو ةأرملا نيبو
 امو .ةأرملا لسن "تقع كلك ناطيشلا قحسي اهيفو امك هرسأب ملاعلا لضي يذلا



 قوف رخالا وه ةيح هبش يف راص دق يذلا حيسملا عوسس» ىوس اذه ةآرملا لسن

 بقع رخآلا وه ناطيشلا قحسو .«ناطيشلا سار قحس دق هيف يذلاو بيلصلا

 ريماسملاب اذه ةأرملا لسن

 نيدلت عجولاب .كلبح باعتأ رثكا اريثكن" تناكف ةأرممل هلإلا برلا ماكحأ امأ

 دو اذكمو م5 كلتو "كيلغ درسي هر. .كفاعا نيكي كلجزب لاو. ءادالرأ

 لبحلاب اباعتأ سنجلا ةذلو نطبلا يف ةرارم ىلإ مفلا يف ةئيطخلا ةوالح تلوحت
 تلمك اذا ةئيطخلاو ةئيطخ جتنت تلبح اذا ةوهشلا" سلوب لوسرلا لوقك ةدالولاو

 لجا نمو هل عوضحخو لحرلل ةيعبت ىلا اهدنع ةسائرلا بح تلوحتو .اتوم جتنت

 نال .برلل امك نكلاجرل نعضخا ءاسنلا اهيا" لوقي سلوب لوسرلا بتكي اذه

 تاب ىح .(507: هفا) "ةسينكلا سار وه حيسملا نا ام ةارملا سار وه لحرلا

 اهيلع دوعي لجرلا نم ةسائرلا عازتنا يف ةأرملل ةديدج الواحم لك اذه مكحلاو

 هللا ماكس جركل ادلاق ين ونأو بلان لجرلا ةسائرو ال وأ هللا ماكحأ ىلع يدعتلاب

 وغي مل لحجرلا نال كلذو ١5( :١كت)"هيلإ كقايتشا نوكبو كيلع دوسي وه" يه

 لسن ةدالوب يأ «دالوألا ةدالوب صلختس اهنكلو يدعتلا ف تطقسف ةأرملا لب الوأ

 سر ل ريهرلا راق ايف" نانلا حيسملا ؛ وسي ءارذعلا نباو ةأرملا

 تلكأو كتأرما لوق ىلإ تعمس كنأل" تناكف لجرلا ىلع هلالا برلا ماكحا اما

 بعتلاب .كببسب ضرألا ةنوعلم ءاهنم لكأت ال ًالئاق كتيصوأ ىلا ةرجشلا نم

 قرعب .لقحلا بشع لكأتو كل تبنت اكسحو اكوشو كلايح مايأ لك اهنم لكأت

 ىلاو بارت كنال اهنم تذخأ يلا ضرألا ىلإ دوعت ىح كزبخ لكأت كهجو
 .(1١-١5ا/: ”كت)إ ”دوعت بارتلا



 علي لو ةينمز ةيرهد ةنعل ضرألاو ةيدبأ ةنعل ناطيشلا هلإلا برلا نعل اذامل ىرت
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 ءادفلا جمانربب ناطيشلا نود ناسنإلا لومشل سيلأ ؟ةنعل اذكه ئطاخلا ناسنالا
 م 0 24 | 9 3

 اخ 7 ' 0 1 1 !| 6 ١ 5 ١ . ا 3 0 1 : 2

 ظفح دق ناو اذإ ناسنإلاف ! حيسملا عوسي .ءاردعلا ةارملا لسن هب موقيس يذلاو

 ف ةنعللا هذه راثآ ربتخي لازي ال هنكل ةقلطملا ةيناطيشلا ةنعلل' نم ةيئادف ةياعرب اذكه

2 

 55 اكاوتهأش ضانمألا تهل اهتبنت «ةكدستلا هتغيبط ق٠ -لزالزلاو تانافاوظلاو

 .افاعز كب تولملاو امنقلغ اقالقلاو ف واخملاو اة

 هداليم ف سيل .تايهتشم هلك و ةوالح حيسملا قلح نوي نأ اذإ ىهيدبلا نمف

 لب ىفكو هتوسانو هتوهالب نسيلو بسحف هتسادقفو هتازجعمل. سيلو طقف هميلاعتو
 د

 دلو" هنال ولح هدالايم يفف .اضيا هكلم ءاضفو هدد وعصب لب كلذك هتمايقو هناوم.

 27 / "هلثم طق ناسنإ ملكتي : هيل" بدع هميلعتبو . الجر فرعت ١ ءارذع رحم

2 

 2-٠ 1١ أ _ 1 ' 8 ١ , ! م 1 8
 مهيلع طصلستما عبم» يقسو اريح مصير لوبي ناك ,نوكل «يهس هتازجعم

 كلو همش 8 دجو الو ةئيطح فارعي م ٠ نزخل" ) قاطع ن رس بلق هتسالق و 0
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 ةدعرل ابك د ومحب اهيأزاوانبب يدب راص ةملكلا نال" ءلسع هتوهالبو

 اشو للكتف اناغو ايلثم راص دقرةتوكلا .ءدهش هتوسان فو . ا هيلا رق يا ب
 تك

 هتمايقبو .دحاو "53 لجال توملا ما قاد هنأ .ةهوالح الوحملو . ةئيصخلا ادع ام 5 ١ تكي مو نضام سحلا ىلا اش ع

 7 .وراا , 1 َ نيدقارلا ةروكاب راص دق هنال" «بيط

 ١إ لعص دق هنآل (ىهس ددوعص يفو
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 حورلا دض يهتشي دسمجلا نال" «ةئيطخلا ةوالحب ذذلتلا يوامسلا مدآ يف نيذلاو

 الام نولعفت يح رخآلا دحاولا نامواقي ناذهو دسجلا دض يهتشي حورلاو

 :١7(. هرغ) "نوديرت

 تاوهشلا عم دسجلا اوبلصي نأ عوسي ةوالحب ذذلتلل اقح نوقاتشي نيذلا ىلع اذإ

 ا 0 0 ,'ّء | 7 5 5 3 ١
 بيطأ ام اورظنيو اوقوذي نأ اوعيطتسي يكل ةيوامس ةيحور ةدالو هللا نم اودلويو

 تانب اي يليلح اذهو ييبح اذه .تايهتشم هلكو ةوالح هقلح" اولوقيو برلا

 ,"بلشووا

 سداسلا حاحصإلا

 كعم هبلطنف كبيبح هجوت نيأ ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتيأ كبيبح بهذ نيأ- ١

 نع اهنلأسي تايرخألا تحار يح ءاسنلا نيب ةليمحلا هذه نوكت نأ ىرسسع نم ىرت

 امالس نهلضفأو ةسادق نيملاعلا ءاسن لمجأ مجرم ةسيدقلا يه تسيلا ؟اذكه بيبخلا

 ةسينك نيعيسلاو: نيتثآلا ةسينك رشخ نيالا ليسرلا ةنيبيك يع ثينيلا ؟اماقعو
 يف ةيدبألا ةايحلل نينيعملا عيمجو رشع ةينامثلاو ةئامتالثلا ةسينك .نيرشعلاو ةئاملا

 ؟ناتخلاو ميهاربإ سنج نمو عوسي حيسملا

 ؟كعم هبلطنف كبيبح هجوت نيأ" ةلئاق لءاستت ةراتخملا ممألا ةسينك تحار كلذل

 ياسر ( هادم ةييار هيأ وو ا نا ارا يروا ماكاو

 : نيدلل ارهاظ ترصو نوبلطي ١ ةزيدللا . نره تدجو' لوقيو رساجتي رخآلا

5 



 .ممألل ارون كتمقأ دق" اضيأ بوتكمل هنإ اقح 1١9-58١(. :١٠ور) ؟"نيع اولأسي

 ظ :(417/4015ع) "صضرألا ىصقأ ىلإ اصالخ تنأ نوكتل

 ةسينكلا نم اذكه هبلطت ممألا تحار ىح بيبحلا حيسملا بهذ نيأ نكلو

 ىلإ عفترا مهملك امدعب برلا نأل" بيبحلا بهذ دق ءامبسلا ىلإ ؟ركبلا ةيلوسرلا
 لمعي برلاو ناكم لك يف اوزركو اوجرخف مه امأو .هللا نيب نع سلجو ءامسلا

 بيبحلا قارف بعصأ ام نكلو .(51:1١”رم) "ةعباتلا تايآلاب مالكلا تبثيو مهعم

 رسكيو ءاشحألا قّرمي ملؤم عقاول هنإ اقح .اهنع هبايغ ىسقأ امو ةبيبحلا بلق ىلع
 نييدسجلا قاشعلا هربتخي بعص عقاول هنإ 57 اران لطاوعلا بهليو بولقلا

 دشأ ملألا نوكي يرحلاب مكف .اقيمع انينأ سفنلا فو اميلأ بلقلا يف ًارابتخا
 هسسحت يذلا رابتخالا ؟حيسملا عوسي يبو حورلا قاشع بولق يف قمعأ نزحلاو
 يذلا ىلإ ضام انأف نآلا امأو" لوقلاب مهئجافي وهو ؟مهنع برلا قارف ىدل لسرلا

 اهيداقرانه ربكم تلق نأل كلو .ىضم  نيأ قلأسي. مك .دخأ .سيلو .قلسرأ

 ال قلطنأ مل نإ هنأل .قلطنأ نأ مكل ريح هنإ قحلا مكل لوقأ تكل مكبولق نزحلا
 .(7-ه:١"وي) "مكل هلسرأ تبهذ نإ نكلو يزعملا مكيتأي

 بيبحلا ةيؤرب الإ ايحور مأ ناك ايدسج هبحب ناسنإلا يوتري نأ ريسعلا نمف كلذل

 ةملكلا راص دق" يحورلا يناسنإلا بلطملا اذهل 11 هذه رايتموو هيلا ثدحتلاو

 03000 1 بألا نم ديحول ناك ول امك ادحب زحل يارا نحب 25

 تياعلطت عوضوم الإ وه نإ يوامسلا ءادفلاو اذإ يهلإلا دسجتلاف .(١5:1١وي)

 نم ناك يذلا" انحوي لوسرلا لوقك اشطعت سدقملا بحلا قحلاب نيشطعتملا رشبلا
 ةملك ةهج نم انيديأ هتسملو هاندهاش يذلا .اننويعب هانيأر .يذلا .هانعمم يذلا ءدبلا
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 هلجأل هتضايقو ”ناستالل تادف دعي هللا كلو .طقف .كللذ ىذلو 5+١ وي)..”ةايلا

 مهو عفترا مث .مهعم ابراشو الكأ ةريثك نيهاربب هذيمالتا ايح اذكه هسفن ىرأ

 ىلإ هدسجب اذكه دعص ام دعب دسجلاب حيسملا ىرت مويل' ةسيدكلا .لغت مم كلذل

 نامبإلاو سدقلا حورلا نيعب هارت اهنكلو بآلا هللا نيمب نع هب اذكه سلجو ءامسلا

 هتوهال توسان ف وه امكو هتسادق ءادفو هئادف ةسادق ف وه امك و ةيقيقح ةيؤر

 لوسرلا لوقكو مويلا اننوكل؛ هتمعنل ىقحو هّمهح ةمعل 2 وش امكو هن وسان تووهالو

 مل نإو يذلا" كلذك سرطب لوسرلا لوقكو "نايعلاب ال كلسن ناميإلاب" سلوب

 (م:١1طب١) 'هنوبحت هورت

 هير ح رفتف هرب ةقاطو هنح ءالدف 8 وص 5 ةينان هأرث نأ هب اعمزم ام وي ةبيبحلل نكلو

 توصب فاتمب هسفن برلا نأل" بوتكم وه امكو جهتبت هترضح ىف ةجكيو احرف
 524 ل 54 ل 8 -_ 7.

 نوموقيس حيسملا يف تاومألاو ءامسلا نم لرتي فوس ألا قوبو ةكئالم سيئر

 يف برلا ةاقالل بحسلا يف مهعم اعيمج فطخنس نيقاباا ءايحألا نحن مث .الوأ

 كلذك نومواقملا ةاطخلا هاريسو لب طقف كلذ سيلو .(1١-7:4١7ست١١) "ءاوملا

 نيطايشلا نأش ةنونيدلاو كالهلل لب نيسيدقلا نأش حرفلا وأ صالخلل ال نكلو

 مه ديحو ىلع حئانك هيلع نوحونيو هونعط يذلا ىلإ نورظنيس" بوتكف وه انك

 لو سب" نك 2 6-2 ىلع ةرارم 8 وص مك ءيلع ةرارم 8 نونوكيو

 دحبو ةوقب ءامسلا باحس ىلع ايتآ ناسنإلا نبا نورصبيو ضرألا لئابق عيمج حونت

 ناك“ را قي "ربك



 تاحارجو هتيرشب مسج يف هن اهتكفو ؛اقح.. يسلم ةيؤر ن.ودتوي» نيذلا .ىلع اذإ

 مهيف دسحت دقو نيسيدقلاو اهيف دسحت دقو هنع ءارذعلا اولأسي نأ مهيلع «هئادف

 نيمألا قحلاو نيقيلا ربخلا كلت ليحنإو هذه ةراشب يف هنأل .هحور ءادفو هئادف حورب

 ءاسن نع ًايلك يلختلا يضتقي حيسملا ةيؤر ئيسنت اميكل نكلو .رينملا نالعإلاو
 ميلشروأ نم اوجرخي نأ مهيلع لحأ ل نما كيا نافل تعور

 ءامسلا ىلإ مهعدوي وهو بيبحلا نوري اينع تيب يفو «ذيمالتلاب اوقحتليو ةبلاصلا

 اودعصي نأ رابلا حيسملا قاشع :يقنلا بحلا قاشع ىلع معن .اينقوو ًاينآ ًاعادو

 نمو ةيحورلا ميلشروأ ىوتسم ىلإ ةيدسجلا ميلشروأ ىوتسم نم مهراكفأب

 يناسنإلا ديعصلا ىلإ يموقلا ردحنملا نمو يليحبإلا ديعصلا ىلإ يسيرفلا ضفخنملا

 ةوقب ايتآ هللا تاوكلم ىرتل كلذو ةيلعلا تاعفترم ىلإ ةيواملا تاضفخنم نمو

 .دجمم نلعم حيسملا عوسيو
 نم دسحت دقو عوسي حيسملا نامبإلاو حورلاب ىرت مويلا ةسينكلا له نكلو

 كا امل كا ىف ره اكو ارث 16 رك كلذ نى فاقع اغا .ءارذعلا

 ىلع ًارصتنمو ًازيزع ناطيشلا ةطلس نم اصلخمو ًاقراخ داسحألاو كي ابيبطو
 عوسي حيسملا يف ىرت اإ مأ ؟اديحب مويلا بولقلا يف هسدق حورب ايحو اريدق تومل

 قادم اي كولا" 0 اع اصلخمو 257 ايبطو ايدانب بس

 ؟ارحتنم سانلا بولق

 لسرلا ةسينك ةليلسو ةيمست ءارذعلا ةنبا كنأ يلعن ني ةسينكلا اهتيأ لحأ

 ةديحبو ؟ءارذعلاك ةفيفع ءارذع قحلاو حورلاب تنأ له نكلو .اديلقت نيسيدقلاو

 ىلإ رظنلاب سيل تنأ كلامج نأ ةسينكلا اهتيأ نيملعت تسلأ ؟ىراذعلا ةنباك بحلاب

 سيل ؟ناسنإلا نبال لب ناسنالل رظنلاب سيل ؟يقابلا بهذلا ىلإ لب ينافلا بهذلا



 لفسأ نم وه نم ىلإ علطتلل سيل ؟بيلصلا قوف عبرتملل لب شرعلا قوف سلاجلل
 ليحتسملا نمف كلذ لجأ نم ؟عوسي حيسملا ىلإ قوف نم وه نم ىلإ علطتلل لب
 اناحجلوص اكسامو بهذ نم احات اسبال اموي حيسملا بيبجلا يرت نأ ةسينكلا اهتيأ

 نيب لجو اديبج راع نق ةملكلا انا سا نم طرق :قرق الاخ و قطف دم

 اذكه عفترا دق امللط لب .اقحو ةمعن اءولمم بألا نم ديحول امك ادحب هدحب انيأرو

 اريل ريس بارت و يامل ب راما كلا رش ابو ع هيلا نو

 هب نيحرفتو هنيرتف هليحنإ ف وه امكو ديقعت نودبو ةطاسب يف نكلو هيبلطا اذإ

 :نسوسلا عمجو تانجا يف ىعرل بطلا لئاخ ىإ هج ىلإ لزن يبيح 2:

 ىلا لئامخلاو ل بيبحلا حيسملا اهيلإ لزن دقو هذه تانجلا نوكت نأ ىسع ام

 هناسنإ عم اهيف يقتليل اهيلإ حيسملا ءاج دق يلا ضرألا يهأ ؟ًيعر اهيف ىعري حار
 هلإلا برلا توص اعمسو" باتكلا لوقك كلذ لبق هب ىشتلا امك هطوقس دعب ةيناث

 يف هلإلا برلا هجو نم هتأرماو مدآ أبتحاف راهنلا حير بوبه دنع ةّنجلا يف ايشام

 همالسو ضرألا ىلع هدحم نلعي اميكل كلذو (8:كت) ةئحلا رجش طسو

 زيلاهدو ءارقفلا خاوكأ يهأ ؟(1١-١3 :ة؛ول) "رشبلا ئبل هترسمو بوعشلل

 نيلقتعملا نوجسو ماتيألا ئجالمو نيدرشملا مايخو نيحالفلا فئارصو ءاسؤبلا

 مأ مهئافشو سانلا ةاساومل حيسملا اهيلإ لزن دقو نيحورحمباو ىضرملا تايفشتسمو
 لزن دقو نيكلاملا لفاسأو نييرماسلا تافطعنمو نييردحلا روكو ىتوملا رباقم اه

 دباب قولطالاب ةيروسافلل ىداعو نيكاسملا انك رشي اي حيسملا اهيلإ



 يف وهو مدآ ب عم كلت هتاذلو هذه هتانح ىلإ بيبحلا حبسملا لزتي ال فيك لحا

 ناد هوانا ل ضبد طخ 8و كانضأرللا .دوقيو عار اهعيظق:.ىنعري ةذه .هتانج

 ّى

 تناك ناو ؟ءاقتلا صوصللا نيب حيرجلا هناسنإ عم يقتليو الوزن هضرأ ىلإ لوي ال

 بوعشلا اهل رخت ىلا ةلوهجملا ةحلآلا ةيجس ةيلاعتملا ةيطارقتنمرألاو ةيتاذلا ةيئاوطنإلا

 يدلل واعأت قيئايلا ربنا اةاقأ قمايتاذإي هتاناج -ق ايئانأ (سيسملا) .ىلعألا بريبحلا .ناك

 ءأ) "مدآ ئب عم ٍناذلو هدطْرأ ةنوكسم يف ةحرف" هنع بوتكم وه امك تانح هل

1 

 دق حيسملا تانج .ناطيشلا ميحجو حيسملا تانج نيب قرفلا مظعأ ام نكلو

 نأل «ةديدح اضراو ةديدج ءامس تيأر مث" اذكه هايؤر ب انحوي لوسرلا اهفصو

 ا ةلزان ةديدنجلا ميلشروأ ةسدقملا ةنيدملا

 وهو سانلا عم زنا7 كسك اذه ًالئاق ءانتسلا' هرم اهيا انوي تعم و ,اهلحرل

 لك هللا حسميسو الإ مهعم نوكي هسفن هللاو ابعش هل نونوكي مهو مهعم نكسيس

 عجو الو خارص الو نزح نوكي الو .دعب اميف نوكي ال توملاو مهويع نم ةعمد

 لك عنصأ انأ اه شرعلا ىلع سلاجلا لاقو .تضم دق ,ملوألا رومألا نأل .اهيف

 نوطعأب انأىةياهنلاو. ةياذبلا ءايلاو ةنفلألا/ وهت انأ' مت. دق ىلإ لاق مث .اديدح- عئش

 . (0/-١1:71قر) "نبا

 0 هلوقب 0 ةنيدم ةيصخش فر ءايعشإ ارايخلا هب ناطيشلا مع امأ



 زاتجي نم نوكي ال .نيدبآلا دبأ ىلإ برخت رود ىلإ رود نم اهفاخد دعصي دبألا

 طيح اهيلع ّدمبو .اهيف نانكسي بارغلاو يكركلاو .ذفنتلاو قوقلا اهثريو .اهيف

 اهئاسؤر لكو كلملل هنوعدي نم كانه سيل اهفارشأ .ءالخلا رامطمو بارخلا

 نوكتف .افوصح يف جسوعلاو .صيرقلاو كوشلا اهروصق ْث علطيو .امدع نونوكي

 شحولا زعمو .ىوا تانب رفقلا شوحو يفالتو .ماعنلا كاذل رادو بائذلل 5-8

 كيبتو ةزاكنلا رجحن كانه .الحم هسفنل دجيو ليللا رقتسي كانه .هبحاص وعدي

 .(95:74١-5شإ)'ضعبب اهضعب نيهاوشلا عمتمب كانهو .اهلظ تحت يبرتو خرفتو

 ماعنلا تانبو بائذلا مه نمو ؟بارغلاو يكركلاو ذفنقلاو قوقلا وه امف نآلاو

 نيذلا سيلأ ؟نيهاوشلاو ةزاكنلا اذكو ؟شحولا زعمو ىوآ تائبو لقحلا شوحوو
 نومي راو نانيزلا ريغو . توتنادلل ماو" ةائاق نحوي لوسرلا ميينع سك كف

 ةريحبلا يف مهبيصن نيذلا ةبذكلا عيمجو ناثوألا ةدبعو ةرحسلاو ةانزلاو نولتاقلاو

 ناطيشلا ميحح وه اذه .(١8:71ٌؤر) "يناثلا توملا وه يذلا تيربكو رائب ةدقتملا

 .هوانبأ مه ..الؤهو هتكلمت يه كلتو

 07 ارارقتسا ليللا زقشسي .هقاسعأ قو 500 ناطيشلا لق تاب اذكه معن

 يفو امتاذب تانحلا وه امنإف بيبحلا حيسملا بلق امأو .ًاناكسإ هيف ةئيدرلا شوحولا
 ةفرضلا .ةينانألا- نأ امك هنأل 5 ادبأ نوسيدقلا نكسيو راهنلا رقتسي هقامعأ

 توكلملا باب يه بيلصلاب ةبحملا اذكه ناطيشلا ميحج لخدمو ميحجلا باب يه

 ةيدبألا ةعيطقلا يف لثمتي يحورلا ىوتسملا ىلع اميحج ناطيشلل ناك نإف نآلاو

 ,تنرلاو ةئيطخلا 5 لثمتي يدسجلا قوتسملا ىلع 39-05 ميحج هلف« هللا نع



 ىوتشملا“ ىلع“ ئرخخأو ' يكئالملا :يحورلا ىوتسملا ىلع تانج اضيأ حيسمللو

 نم دسحتو ًالوزن ضرألا ىلإ هللا لزن تانجلا هذه لجأ نمو .يدسجلا يرشبلا
 612 ايازيا ديلا وا اك لن يلم ا .ةيغل هوما ةيرشنلا :ةقيلخلا ىدتفاو ادسحت ءارذعلا

 وهو ناطيشلل ةسيرف اذكه هكرتي نإو ناسنالل ابحم هللا نوكي نأ غوسي فيك

 هقلخ عاجوأل سنأتسيو هدابع نم هريغ مالآب لابم ريغو هسفنل تاوامسلاب لزتعم

 يف لري يذلا وه نمف ؟هئانبأ ءالشا ىلع ةيساقلا هتينانأو ةموعزملا هتيهلإ بيو لب
 ةرزخ ماورد فلا شالا ادا تت وعاألا نئيلأ «تاعفترملا نع ناسنألا ةيزعت ليبس

 دق يئادفلا هعضاوتو يدّسجتلا هلوزتب يذلاو هربو هتوقو هّبح قلطم هللا وه يذلاو

 وهو ال فيك .؟تانج ىلإ ةيرشبلا سفنلا ءارحصو ناتسب ىلإ بلقلا ةيرب لوح

 راكفألا رشنيو هريماسمم ةداحلا كاوشألا علتقيو هتملك ثارحممي بولقلا ثرحي

 هايم. لوقعلاو فطاوعلا يقسيو هرب سارغأب حاورألا سرغيو هتمكح راذبب ةحلاصلا

 اي يموق" ًالئاق يداني وهو نسوسلا عمجيو تانجلا يف ىعريل لرتي مث نمو هحور

 يف ترهظ روهزلا .لازو رم رطملاو ىضم دق ءاتشلا نال .يلاعتو يليمج اي يبيبح
 . (5١-7:١١شن) "انضرأ يف عمّس ةماميلا توصو بضقلا ناوأ غلب .ضرألا

 ةسيلكلا“ بلف لإ ادلخأ نيف” كفتو ابيبح ةارذعلا ءاشحا يف'حيشملا لزت اذكه لجأ

 كيتاه كلذب هل تراصف ا ل بولق قوف يلاتلاب 5-00

 معن .لامكلاو لامجلا نسوسب جعتو نامبإلا بايطأب حوفت لئامحو تانج لوقحلا

 نكسيو حيسملا رقتسي نيسيدقلا داسجأو نيرينتسملا لوقعو نينمؤملا بولق يف
 فو .دلي ةعضاوتملا دواذملا هذه ف وهف .سيدارفو هل تانج يف نكسي نمك بيبحلا

 تانجلا هذه قو لب .تيبي ةيحورلا نكاسملا هذه فو .ىشعتي ةطيسبلا تويبلا هذه

 .نسوسلا عمجيو ىعري



 هئايقتأ تانج نم هعمجي حيسملا حار يذلا نسوسلا اذه نوكي نأ ىسع ام نكلو

 نيسيدقلا تاولص تسميلا ؟عضاوتملا حورلاو رسكنملا بلقلا سيلا ؟هيسيدق لئامحو

 نيبئاتلا 0 قوم تيبلا ؟هيراتخملا مالاو ءادهشلا عاهد ةيسنلا نيراتحملا تاّنأو

 حئابد تيبييلا 1 يرش داهجو نيزراكلا هراشب تيل اود لل تاخرصو

 ؟نيملأتملا نيرحآلا وح نم بيبحلا فطاوعو عيزوتلاو ةمحرلا

 حومفي حار يدذلاو هيسيدق و .ةيب .ق :ةيكدذلا حيسملا ةحئار وه امعإ نسوسلا لجأ
 ض٠ ل

 .ةضهنلا مهولق يف ثعبيل توملاو ةناتنل || ثيح روبقلا نيب نينكاسلا ىلع

 بلق ف بيبحلا لزرتي امك بيبحلا حيسملا كلولا لو له .زيزعلا ئراقلا اهيأ تناو

 2(. 2 رز ى/ل لا“ : ور ل ر و 6 2 مج دس لأ رامثو أب ةبحملا مازخو ءاجرلا سجرنو ناعإلا نس ونس كاتو ءعمجمل ةسحلا

 هشوحوب ناطيشلا وه امنإ امح كيلإ لزن دق يذلا نأ مأ ءابايطأو الئامح سدقلا

 ؟هكاوشاو هديسحجا لامعإبو لب هفحاوزو هرساوك و

 نال .ةبوتلاب قيلت ارامثا عنصاو ءاوهألا عم دسجلا بلصاف هللا ناسنإ اي تنأ امأو

 اريزغ ارمآ تاننلا. ىلإ بيبخلا لوزن تاب ذإ ةبعص ةنمزأ كتمزأو ةريرش مايأ كمايأ

 ؟ سلوي لوسرلا اهيأ كللذك سبلا ارك

 نسوسلا نيب يعارلا يل يبيبحو يييبحل انأ -

 يفخلا يناسنإب ءئهذو يريمضب .ءيدسجو يحورب حيسملا ييبحل انأ لحأ

 يوكل يحورب هل انأ معن .يتدارإو يسحب ؛ناحورلاو يعيبطلا يلقعب «يرهاظلاو

 يوكل يدسجم هلانأ .(58:107عأ) "هب دجوأو كرحتأو ايحأ" قلطملا هحورب

 ع



 نيرا كايين از فك زوو دق, اريبطت ناعإلابو _نيدلخ دق ةبحلابو يريمض
 )5:1١3١(. "ءاير الب نامإو حلاص ريمضو رهاط بلق نم ةبحما يهف ةيصولا ةياغ

 ناميإلابو نطابلا ناسنإلا يف هحور ةوقب ينديأ دق ذإ يرهامذلاو يفخلا يناسنإب هل انأ

 لكل, نعلويب لوضولاو لوقك اهنيسأت,قايح .سسأ دق ةبحلابو ,يبلق ف لح دق
 حيسملا لحيل نطابلا ناسنإلا يف هحورب ةوقلاب اودياتت نا هدحم ئيغ بسحب مكيطعي

 اوكردت .نأ اوعيطتست يح ةبحلا يف:نوسساتمو نولصاتم متناو مكبولق يف نامبلاي
 ةقئافلا حيسملا ةبحم اوفرعتو ولعلاو قمعلاو لوطلاو ضرعلا ره ام نيسيدقلا عيمج عم

 ٍناحورلا يلقعب حيسملل انأ .(1١-8:١11فأ) "هللا ءام لك ىلإ اوئلتمت يكل

 يهد سومان براخني رخآ سوفا ذأ حا امنيح نال ا يعيبطلا يلقعبو

 يف ةايحلا حور سومان كلذك يف دجأ :(77:1ور) "ةئيطالا سومان ىلإ ئيبسيو

 برلا يئيطعيو لب (8:١ور) 'توملاو ةيطخلا سومان نه يقتعي عوسي حيسملا

 نويع رينيو هتفرعم يف نالعإلاو ةمكحلا حور يعيبطلاو ٍناحورلا يلقع ف عوسي

 /١1 :١ففأ) "ةييييالقلا يف هتاريم دحب ئغ وه امو هتوعد ءاجر وهام فرعال يئهذ

 -١8(.

 ةريرشلا ٍندارإ بيلصك عطاقي ةحلاصلا هتدارإب هنال يتالرإب حيسملل نإ لحأ

 لوسرلا لوقك ءوه ةحلاصلا هتدارإل لب انأ ةريرشلا يتدارإل ال دعب اميف شيعأل
 دسج ميدقتب نوسّدقم نحن ةئيشملا هذهو ."مكتسادق هللا ةدارإ يه هذهو" سلوب

 معن .ةحلاصلا هتدارإب ةريرشلا يدارإ بلصُت ثيح بيلصلا ىلع ةرم حيسملا عوسي

 ساوحلا عم ءاضعألا يف ررب دق ناسنإلا ف هدسجتب هنأل يساوحو يئاضعأب هل انأ

 مكتاوذ اومدق لب ةئيطخلل مثإ تالآ مكءاضعأ اومدقت الو" سلوب لوسرلا لوقك"

 اديبع مكئاضعأ متمدق امك هنال هلل رب تالآ مكءاضعأو توملا نم ءايحأك هلل

 1١-١5(. :"ور)"ةسادقلاو ربلل اديبع مكءاضعأ اومدق نآلا اذكه مثإلاو ةساجنلل



 ١) 3 02 : ١ ك2 نع ىف د
 تشع لإ نإ يح قاللطإلا هجو ىلعو يدوحجوب حيسل.ا يبيبحخ تب لف اذكهو

 ريثكلا ءىشلاب نسل هلك كلذو (١:86ةور) "تومأ هل امنإف تم نإو شيعأ هل امنإف

 .يه حيسملل اهإ لب انأ ىكلم تسيل 'هفارطأ لكبو يايح نأل

 يلو اذهل نيج ةركاين ةيعص هدم ذك ل نتي ةظفحأ 1 نإ هالو

 يديس ىلع ناطيشلا نم يحوبو يطويرخسالا عمو انئاخخ يعوسيل يلاتلابو ًاقراس

 نم ناسناللو ناسنإلا نبال لب ناسنإلل الو حيسملل لب يتاذل تسل انأ اذهل .ارمآتم

 ريرشلا رضاحلا ملاعلل ال .هرامتو حورلل لب هلامعأو دسجل الو ناسنإلا نبا لجا

 دعب اميف انأ تسل لب .هرب حورب حلاصلا ديتعلا نئئسألا ملاعلل لب هداسف حورب
 ءادفلاو بحللا يف هتادايسو حيسملل لب «مالظلا تادابس «هتادايسو ناطيشلل

 ميرك مدب لب بهذو ةضفب ال ملاعلاو دسجلاو ناطيشلا نم ىّدفم وكل «راهنلاو

 ىحل .كلذو :علةعا 2١ طيبا "حيسملا مد «سند الو بيع الب لمح نم امك

 هذك ئنإ ىح .(5:عطب ١١ هللا ةدارإل لب سانلا تاوهشدل ال يقابلا نامزلا ايحأ

 بحأ .دودح ىصقأ ىلإ ةيطخلا هركأو دودح ىصقأ ىلإ ربلا بحأو دوعأ ةدارإلا

 هركأ ىئنكلو قالطإلا هجو ىلعو ناك امثيحو ناك امنبأو ناك امفيك ناسنإلا

 .قالطإلا هجو ىلعو تناك امثيحو تناك امنياو تناك امفيك هيف ةيطخلا

 يفو نيرّبكتملا ةسرطغ يف اههركأ .نيرخآلا ةيتاذ فو تاذ ف ةيطخلا هركأ ينإ لجأ

 ٍقو نيبراحما مئارج يف «نييسيرفلا ءاير فو نييسايسلا ءاعدا يف «نيملاظلا ةواسق

 يف «نيثباعلا راتهتسا فو نيكلاملا عدب يف ؛نيدحلملا ءاحلإو نييقوّدصلا ةقدنز

 رهاظمو نييطويرخسالا ةنايخخ ف «نيرمعتسملا عشحج يو نيعماطلا لالغتسا

 ةيسيرف ف اههركأ .اهجراخو ةسينكلا لخاد ةئيطخلا هركأ معن .نييكيريلكإلا



 مومو اهخويش ةيلقع دومجو اهتفقاسا ةيطارقتسرأو اهتسماه ةيجاودزاو اهتنهك

 ىلهأ 2 .يدلوو يحور 5 ةيطخلا 53 لب طقف كلذ سيلو .اهابش راكفأ

 يلا تاعاحملا يف كلذو اهتافعاضم هركأ .يتاذ ف حو لب يئاقدصأ يف .يئابسنأو

 اهفلخت ىلا ضارمألاو ناسنإلا تاحومط اهريثت ىلا بورحلاو ناسنإلا ةينانأ اهدلوت

 همتحتت يذلا يناثلا ىحورلا توملاو لوألا يدسجلا توملاو ناسنإلا تالاهج

 رظنلا هركأ .اهلاكشأو اهطوطخو اهطاقن لكب ةيطخلا هركأ كلذل .ناسنإلا ةيطخ

 .(7١؟:5فأ) "حيبق اضيأ اهركذ 'رس اهنم ةثداحلا رومألا"و

 نيب لصفأ كلت ييهاركبو هذه ىبحميو .اذكه ةيطخلا هيف هركيو اذكه ناسنإلا

 .ازييمت امهنيب زّيمأو الصف هتئيطحو ناسنإلا

 كبذب ترص دقف هتيناسنإ هيف ضغبأو هتئيطخ ناسنإلا يف بحأ تنك نإ نكلو

 سانلل ءدبلا ذنم ناك يذلا ناطيشلا 0 (حيسملا) ناسنإلا ني يع د فيلا

 ذئم لب ءدبلا ذنم ناك يذلا حيسملاو قح هيف سيل نأل قحلا يف تبثي لو الاتق

 علرقابينلف*نكلا ةقأزز كم رمجقب ق'دكباو الو: ةيطحخ فرعي مل: اصلخع سانلل 'لزألا

 نم يبلقو لهجلا نم ىلقع ىدف دقلف .ايلكو ايدبا ءادف داطيشلا نم ٍتايح حيسملا
 ىدف دق معن .باذعلا نم يحورو قلقلا نم يسفنو داسفلا نم يدسحو ءادعلا

 ماكزلا نم يفناو سرخلا نم يناسلو ممصلا نم نذأر ىمعلا نم يئيع حيسمل
 .قلزلا نم يلجرو عمطلا نم يديو



 .هحالصو هبحب .هتازجعمو هميلعتب «هتوسانو توهالب «هتيدبأو هتيلزأب يل هنا 0

 ييبح دلو يلجأ نم معن .هناجيتو هكلمو هشرعب لب «هئيحبو هدوعصب «هتمايقو هتوم

 ملأت «عفترأل عضتإ «هرقفب انأ نيغتسا يكل ئغلا وهو رقتف' ءايطلإ انأ هنم دلوأل 5

 نع سلجو ءامسلا ىلإ دعص .ربلل موقأو هعم ةيطخلا نخ تاومأل ماقو تاه. ةدعتسال

 .ايرفو انواح هيي سبا رعلا يو هغم اًضيأ انأ دعضأ ىكل ةمظعلا شرع نيع

 نم ال بحي حيسملا ؟حيسملل انأ يبحو يل حيسملا بح نيب قرفلا مظعأ ام نكلو

 ءيناذ لجأ ن 7 لب هتاذ لجأ نه ةيسأف نأ امأو؛ يتاد لجأ نم لب هتاذ لجأ

 الوأ ئبحأ دق حيسملا .يبح ف ضرغمف انأ 1010000 حيسملا :تاب .كلذل

 نيدو لوألا بحملل يه امعإ اقالطإ بحلا يف ةوقلاو ارخآ هتببحأ دقف انأ امأو

 لازأ ال انأو هتببحأف انأ امأو ماديا انطاخن دعب انأو رابو حلاصك ىبحأ دق حيسملا

 ف ني لاري ل وهو لزألا ل ىبحأ دق حيسملا ميول اراب نار ل رهو انطاخخ

 هتبحم يف تبثأ نأ وحجرأو 0 انأ اماو .دبألا و كلذك يبحيسو نمزلا
 كلدبو دودح كلعبأ ىلإ ّي -ىيطح : ضغبي هنكل دودح 5 500 بحي حيسملا ,كبالا ف

 ير رشا نأ يما ٍقايحل هبيلصبو ال اع يييطع ا ا نرخو تدرب

 هبيلص نم ززقتأ ام ابلاغ ئنكلو هناطلس رهاظمو هتازجعمو هداليم ف حيسملا

 يلاتلابو الزاع بيلصلا نيبو هنيب نوكأ .نأ ديرأ يينانأ قمع يفو متدقلا سرطبك

 خيشت الو فعضت الو ريغتت ال هللا تابثك ةتباث يهاجت حيسملا ةبحم .اكلاه نايحل

 ةبحم .ناسنإلا تاريغتك تومتو خيشتو فعضتو ريغتت دقف ىبحم امأ ءتومت الو

 افوكل فارطألا ةعساو ةدعاقلا ةقيمع «ةمقلا ةيلاع ديدج ناسنإك يهاحت حيسملا

 ةشمكنمو ةبلصتم ةفيعض ةبحم يهف حيسملا وحن نم انأ ىبحم امأ .بيلصب حيسم ةبحم



 حيسملا يبيب ةحسملا بيبح عم ىلص دمتعأ الأ اذإ ةمكحلا نمف كلذل ةناتأآب ناسنإ ةبحم اهنأل

 يههاوم ىلع ,ءيلمعو يرب ىلع ءيمكحو يتوق ىلع «يفطاوعو يرعاشم ىلع

 هللا نم ةمعنو ةيهلإ ةيدفو ةيلزأ ةبحم اهوكل يوحن نم يبيبح ةبحم ىلع لب «قايلباقو

 نم .نسيلو نسوسلا نيب يعارلا يل. ييبحو ييبحل .انأ قلطذملا اذه نم معن .ةيناحب

 .رخآ قلطنم

 اهراكفأ يعار هنا «ميرم ءارذعلا نسوس نيب يعارلا وه امنإ بيبحلا حيسملا معن

 الولح اهيلع لح دق سدقلا حورلا اماط هتسادقب اهدسج ., هبحب اهفطاوعو هتمكحب

 كلذ سيلو اديسجت اهنم دسحت دق برلا حيسملاو ًاليلظن اهتللظ دق ىلعلا ةوقو

 ليمكت لجأل كلذو هتسينك نسوس نيب اح اص ايعار حيسملا لازي الو لب بسحف
 30-١15(. :؛فأ) :ةدسج ناينل ةمدخلا لمعل نيسيدقلا

 كتي و ككتالام ا ان نسم ةرصاعملا ةسينكلا اهتيأ ويلا تنأ لهف نآلا امأو

 ةسينك نأش كلذ يف كنأش «كبعش لئاصفو كعئالطب «كنابهرو كتسمامشب

 جسوعلل ةباغ ترص دق مويلا كنإ مأ ؟ةيدوألا نسوس مرم ءارذعلاو نيسيدقلا

 عم قلقللاو يكركلا كناصغأ نيب ششعيو ىوآ تانبو رفقلا شحو كيف ىعري

 ةسينكلا اهتيأ اذكه كلاميبأ كيلع اطس فيك ؟(1١-5:١1١4شإ) نيهاوشلا رئاس

 ١:8 ضق) يهشلا مركلا كلهأو ولحلا نيتلا حبذو مسدلا نوتيزلا كيف لتقف اجسوع

 مامحلا لدب كئاوجأ يف قلحت قلاقللا عم نابرغلاو يكاركل تراص فيك ؟(517-

 يف بائذلا تسمأ فيك لب ؟نسوسلا لدب كرايد يف تبنب جسوعلاو كوشلا حارو

 كعيباني يف ةزاكنلاو هبحاص يداني كسداقم.يف شحولا ديو عرش رع كلتا حام

 ةفطاخلا بائذلا للستت ملأ وأ ؟ال ملو ؟(1١-54:١١5ش.) "يبرتو خرفتو ضيبت



 دق نيذلا كتئلوأ 59:70(4عأ) اللست ةسينكلا فوفص نيب ةميدقلا مايألا ذنم

 بايثب مكنوتأي نيذلا ةبذكلا ءايبنألا اوزرتحا" هلوقب ايي دمار مهنم انرذح

 حور نم سرطب لوسرلا انرذحي ملأ ؟'"ةفطاخ بائذ لح.دلا نم مهنكل نالمحلا

 عدافضلا يلكآو تاعقنتسملا رويط قلقللاو بارغلاو يك كلا يف لثمتملا ةساجنلا

 ةءولمم نويع مهل .مكعم مئالو نيعناص مهرورغ يف نومعنتإ بويعو ساندأ " هلوقب
 عمطلا يف بردتم بلق مهل .ةتباثلا ريغ سوفنلا نوعداح .ةبطخلا نع فكت ال اقسف

 ةراعدلا يف دسجلا تاوهشب نوعدخي لطْبلا مئاظعب نوقطني ذإ مهنأل .ةنعللا دالوأ

 مهسفنأ مهو ةيرحلاب مهايإ نيدعاو لالضلا ف نوريسي نيذلا نم اليلق بره نم

 ذإ تقف مرك نإ م ويلا ةسينكلا عرك لوحتي أ ا "داسفلا ديبع

 الو سدقلا حورلاب ءامو رطم الو ليحبإلاب ةثارح ال هنأ كسحلاو كوشلا علط

 لقحلا شوحو عمتجت ال فيكف ؟(7:5-5شإ) ةرهطملا ةملكلا صقم ميلقتو بضق

 ام لجا لح نم لالصألا امل يبرتو خّرفُتو ةزاكنلا | ةيبل ف هذهك مرك يف اذإ

 يص ىل أو ةعمملا هلامعاو يدا ناطيشلا يصايتحا الإ تاناويحلاو رساوكلا هده

 .طخس .ةريغ .ماصخ .ةوادع .رحس .ناثوأ ةدابع .ةراىند .ةساحن .ةراهع .نز

 5-21 : ه لغ) "12 كس .لتف .دس»- .ةعدب .قاّمش بدع

 نسوسلا نيب يعارلا ىلإو رشع ةعبسلا ءابحألا تاذ اي ىلعألا بيبحلا ىلإ الأ

 ف حيسملا عوسي ىلإ معن : .نيطايشلاو كوشلا نيب نيملاظلا ةاعرلا ةريسأ اي نيسيدقلاو

 ادبأ كراعشو نساوسو ةنسوس انهيأ .تنأ نوكتل ةسينكلا اهعيأ ةيسيدقو .ةلئارذع

 . نسوسلا نيب يعارلا ييدل انأو انأ يل ييبح" وه



 ةيولأب شيجك ةبهرم ميلشروأك ةنسح ةصرتك قبيبح اي ةليمج تنأ - 4

 ةبهرم يهو ميلشروأك ةنسح ةصرتك هذه ةليمحلا نواكت نأ ىسع نم ىرت

 ؟ةيولأب شيجك
 اهألم دقو ال فيك ؟اهداليع 520 اهتيوارذعب ةليمحلا رم ءارذعلا يه تسيلأ

 طبس نم جراخلا دسألا وه اهنم دولوملا نأ يح ةوقلاب اهُللظو سدقلا حورلاب هلل

 يلعلا نباو سودقلا وه امنِإ اهنم دولوملا نال لزألا بلق نه ردحنملا بيهملاو اذوهي

 . ىعدي

 ف يه امنإف اهتبهر امأ انا نى يسر احب قب ريالا دج دا رمل ناجح ع

 اهتبهرب بولقلاو اهلامجب راصبألا رهبت لازت ال ةيران ةبكرمك يهو اهلامجو اهبح

 .ايتوهال لالجلاو ًايئادف لامحلا رايخألا ءايبنألا قشعت اهيف معن .اهتيوارذعب لوقعلاو

 مهولق ىلع لزتت اهنأل ًايتوهال لاهجلاو ًايئادف رارشألا د'الوألا بهرُي اهيفو امك
 نم يرحلاب لب ءارذعلا نم ةبهرلا هذه مالع نكلو .ةبولأب شيجك مهراكفأو

 نعو حالسلا نع ةلزاع ةيحور ةبكرمك يهو ؟ءارذعلا نانذحأ يف دسألاك ضبارلا

 كولللا بولق يف اذه بعرلا لدي الفأ ؟ناطلسلاو هانجاو ةهألا رهاظم لك
 وه افاضحأ يف ءارذعلا هلمحت يذلا نأ ىلع حالسلا ةوقب نوطاحملا مهو ءامظعلاو

 نأ عمزملا وهو ؟ةاضقلاو كولملا عيمجل لدع ناّيد لب ؟ببرألا برو كولملا كلم

 نيطالسو ضرألا كولم عيمج نم ناوجرألا عم جاتلاو ناحجوصلاو كلملا عزتني

 كولم ماق .لطابلا يف بوعشلا ركفتو ممألا تحترا اذامل" دؤاد يبنلا لوقك؟رهدلا

 حرطنلو امهدويق عطقنل نيلئاق هحيسم ىلعو برلا ىلع اعم ءاسؤرلا رمآتو ضرألا

 ندوريهو سطاليب يديأ ىلع ققحت دق يذلا رمألا .(9-١:”زم) "امهطبر انع

 ىلع عمتجا ةقيقحلاب هنال" لسرلا لوقك ناطيشلا ناوعأ ىب ققحتي لازي ال يذلاو

 ها
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 ميلشروأ ىف ال «ةيولأب شيجك ةبهرم سدقلا -ورلا ةدلع .م اذكه تعفدنا
 | هلل . -_ ذأ 0 4 اس ١ 2-4 2 9 ١م

 اسس ل ئلل ٠ ؟ضرالا يصاقا ىلإو ةرماسلاو ةيدوهيلا يفو لب بسحف

 الإ فدهتسي ال اذه بهرملا ءاوللاو .باقرلا عضوب داهشنسالاو ربلاب لب بارحلاو _ 4

 س١

 ءعم اب .محللو مد عب كتيب انته راض نأ ” ايضا ناسناإللو ااتق هتاوفو ناطسشلل
 ١ ا - 5-5 5 و 5



 رشلا دانجأ عم .رهدلا اذه ةملظ ىلع ملاعلا ةالو عم .نيطالسلا عم .ءاسؤرلا

 اذه يوامسلا ءاوللا ةحلسأ تسيل معن .(5:١١فا) "تايوامسلا يف ةيحورلا

 ديابابد قلو .تايوامسلا قف اياكفأ لب تارئاط تسيلو_:ةملك_ الب ًاععر وا افيس

 ةيوون لبانق تسيلو .تاعردم حيسملا قحبو تارشبم ىراذع لب تاعردمو

 تايصخشو ةيهلإ تاماجو ةيوام تابرض لب ءايربألا ةاي- قهزت ةيرذ خيراوصو

 فسنتو لطابلا فصقتل اناكإ لعتشتو ابح بهتلتو اقح رجفتت ةيلوسرو ةيحور
 دق ةيرشبلا ةحلسألا املط كلذ يف بجع الو .رشبلا ب نم ناؤزلا قرحتو رشلا

 بحلا لمعم يف تعنص دق ةيحورلا ةحلسألاو ,كالهملاو رشلا لماعم ف تممص

 دض ةيلوسرلا تالمحلا دئاق وهو سلوب لوسرلا حار كلذ لجأ نم .ريخلاو ءادفلاو

 يصح رطده ىلع هللاب ةرداق اننراع ةحلسأ, نإ" .لوقي . تاظيشلا تلركسغم

 حلستلل سلوب لوسرلا انوعدي ىلا ةيحورلا ةحلسألا هذه نوكت نأ ىسع ام نكلو

 يكل لماكلا هللا حالس اولمحا كلذ لجا نم" ةلئاقلا لومءرلا تاملك يف اه ؟امب

 اوتبئاف .اوتبثت نأ ءيش لك اوممتت نأ دعبو .ريرشلا مويلا يف اومواقت نأ اوردقت

 مالسلا ليحنإ دادعتساب مكلجرأ نيذاحو ربلا عرد نيسبالو قحلاب مكءاقحا نيقطنمم

 سيلبإ ماهس عيمج اوئفطت نأ نوردقت هب يذلا نامبإلا سرت لكلا قوف نيلماح
 ١7- :5فا) "هللا ةملكلا وه يذلا حورلا فيسو صالن-ا ةذوحخ اوذحو ةبهتلملا

 بي ابو ةملظلا ةكلمم ضّوقت عوسي حيسملل يلا ةيحورلا ةحلسألا هذهب لجا ١١(

 . ضرألا ىلع هللا توكلم



 نيب بيهرلا حيسملا يضقيس هيف يذلاو نّيعملا تقولا ىنءرتن انلز ال نحنو لحأ

 الو لجانم مهحامرو اككس مهفويس نوعبطيف" نيريثك بوعشل فصنيو ممألا

 أيس معن .(4 :7شا) "دعب اميف برحلا نوملعتي الو فيس ةمأ ىلع ةمأ عفرت
 فاصنإلاب مكحيو نيكاسملل لدعلاب يضقيل لب بلصيل ال ةيناث ضرألا ىلإ حيسملا

 نوكيو .هيتفش ةحفنب قفانملا تيمبو .همف بيضقب ضرألا .برضيو .ضرألا يسئابل

 رمنلا ضبريو .فورخلا عم بئذلا نكسيف .هيوقح ةقطنم ةنامألاو هينتم ةقطنم ربلا

 ةبدلاو ةرقبلاو .اهقوسي ريغص يبصو ب نمسملاو لبشلاو لجعلاو .يدحلا عم

 برش ىلع عيبضرلا بسعلبو :اني لكي رقبلاك دسألاو: اع ايعوذلوأ ضيرت :تايعرت
 .(54:1-١١8شا) "ناوعفالا رححج ىلمع هدي ميطفلا دمبو .لصلا

 نم علتبيو رشلاب ىفي املبق بيهرلا ليمجلا ءارذعلا ديلو اي ةيناث انملاع ىلإ مدقاف الأ

 .ناطيشلا

 شيحك ةيهره لوألا ةيلوسرلا ةسينكلاو ةضرتك ةليمج اذاكه .ءارذعلا تناك 0

 ةئيطخملا نأ مأ ؟ةسينكلا اهتيأ ةبهرو ًالامج ديعصلا اذه ىل'٠ مويلا تنأ لهف .ةيولأب

 شيج مويلا تنأ له ؟ربلا ةبهرو بحلا لامج كنع تع: دق ةريخألا ةنمزألا يف

 مماظمو نيطايشلا تاركسعم ىلع نيضقنت نامبإلاو حورلا ةحلسأب حلسمو يحور

 نم حرسم شيج مويلا كنإ مأ ؟نيعيلخلا روجفو نيدحلملا ةقدنزو نيرمعتسملا

 ؟هتبيه دقفو هحاللس هنع عرزتناف ةيليحبإلا ةمدخلا

 اهتيأ ةوقلاب حلستلاو ةيحورلا تابيردتلا ثيح لسرلا ةباعو ءارذعلا عدخم ىللإف

 داهجلا ثيح «.حلستلاو ةوقلا ثيح سدقلا حورلا ةوق ىلإو ةلذاختملا ةسينكلا

 هز



 دياكم دبض: نيبثت نأ ية ليال هللا حالم ا امأو 5000 ل ا 3 م 0

 يباتبلغ دق امهاف كينيع ينبع يلَو- هه

 اه اي .ةملاسم ةعيدو تارظنو ةسدقم ةينارون رئاصبو ةيفاس» ةيرولب نويع نم اه اي

 ةيوامسلا ةيحورلا ةايحلا فو .ةعناق ايندلا ةايحلا يف .ةعمداوتم ةطيسب نويع نم

 نيسيدقلل : ىلا .ةسييكلا نويعو. ميرم .ةسيدقلا .نويع اهنأ لجأ .ةذفانو ةريئتسم

 .نيراتحملا ننمؤملا ف سوفنلا نويعو

 7 1 2 3 7 . و 2 1 5

 لفو هنروص اهيف ىري وهو نيعالا هده بيبحلا حيسملا لق دحن وب ال ادا قيكف

 5 م . سا أ٠٠٠ 0 ||
 ذآ ناتيفاصلا هانيع اكإ معن ' !تعطسو تعش دقو هراون 1 تلدسكح كفو هتارظنو تعبص

 حورلاب هتسينكل اهاطعأ دقو هتريصب اه ننس كيلا ممرم هئارذعل امهحنم دقو

 اهف ايعرزو اصش ةنمزلا سلا نهذ ىف اههكش دقو. هناراك اغإ .ءاطغ سنقلا

 اة نسل رسم ني تيان نا لوم ير ابل يي

 نت يهبل ةرضتت فالكل ولا ىرطو ل كاقن كيك نع ناماعب كاديعو "اري

 هتيناسسناو هتسسينك و هئارذع ْف نينيعلا نيتاك اذكه حيسملا ئغتي 00 شهدملا

 هنإ اقح ؟وه هاياطع يه اياطعبو ؟وه هتافص يه تافصبو ؟وه هنويع يه نويعلاو
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 رضنت له ؟حيسملا ةيعر باسح ىلعو يه اهليخإ قح ولع نكلو اقح ةرهاس ١ --



 ئءادعألا ىلع رصتنمك «ءءادفلل ديحوك «نامبإلل سيئرك معيسملا ىلإ مويلا ةسينكلا

 نباك 6تاوامسلا. قوف سلاجك .«ناسنإلا يف دشجتم هلاك ءمامتلا ىلإ صلخمك

 تحار اهنأ مأ ؟نالخلا رئاسو سونافيطسا هيلإ رظن امك كلذو ناسنإلاو نمحرلل

 شرعلا قوف يطنبلا سطاليبو؟بطخي وهو ةقاربلا ةلحلاب رسدوريه ىلإ مويلا رظنت

 عدخي وهو رحاسلا نوميسو ؟عملي وهو ءانيس ةيرب يف يبهذلا لجعلاو ؟مكحي وهو

 ةسينك نويع له .رتخبتيو ىشمتي هرصق تافرش قوف ونبو رصنذحوبنو ؟عمطيو

 نويعلا نأ مأ 91 اران سدقلا حورلا يف عملتو اناعإ عشذتو ةسادق حداقتت مويلا

 ددميكفب ياي يدلاك و91 +لقب؟)“ ةعكاذلا *2غ "كت ل اقثسق .ةءؤلمت غوبلا

 مدقلا ذنم مهتنونيد اقح .(١:هوك١) هيبأ ةأرما ناسنإلل نوكت هنأ قح سوئنروك

 .سمذي ال مهك الهو ىاوتت ال

 نويعلا كنع يعلقا لحأ .اهيعلقاف ةسينكلا اهتيأ كانيع ,؛لتككش نإف نآلا امأو

 ةدحلملا «ةيوتلملا ةزماغلا «ةحيحشلا ةعامطلا «ةربكتملا ةيلاعتملا «ةقسافلا ةينازلا

 األ كلذو ةبلصتملا ةبصعتملا نويعلا لب «ةيماعتملا ةلهاجلا «ةعئاملا ةمعنتملا «ةرفاكلا

 ناميإلاو ةبوتلابو .ًافينع ارسك بيلصلا قوف هرسكتو اقيمع انزح حيسملا بلق نزحت

 نيتعيدولا نيتسدقملا نيتيقنلا نيتمامحلا نيتليمجلا نينيعلا كهحجو يف حيسملا عرزي

 «نيتعئاطلا نيتنمؤملا «نيتميقتسملا نيتطيسبلا «نيتميركلا نيتعناقلا «نيتعضاوتملا

 كينيع نع يلوح كل لوقي بيبحلا توص نيعمست كاذإو .نيترينتسملا نيتريصبلا
 .ياتبلغ دق امهإف

 ةقرحم ةئيطخو ةملظم ةوهشو ةريرش نيع لك بر اي ينبع علقاف ٍيهج نم امأو

 يهجو ف قلخا سواميتربكو ,ةلطعم نامبإلل ةبارقو ةرشمم ةقادصو ةئيس ةداعو
 .ايلزأ انبا بآلل تنأ امك كارأل ةرينتسم ةريسب يسفن يفو اليمج ارصب

 هالة



 داعلج لبج قوف ضبارلا زعملا عيطقك كرعش -بوه

 رظن يف ّريلا يف رذنلا نمتأ امو .بيبحلا رظن يف بحلا ين سيركتلا لمجأ ام الأ

 رظن يف ٌربلاو بحلا يف رذنلاو سيركتلا ةايح نمثأو لمجأ ام لب .حيسملا سودقلا
 هئاردع ف يبحلا سرا حيسملا نياع اذكه .حيسملا وسب سودقلا بيبحلا

 يف ةملكلا هللا دسجتو الولح اهيلع سدقلا حورلا لح موي هتدلاو يف يّربلا رذنلاو

 تتاب كاذ اهرذن قمعو اذه اهسيركت ةوق يف افإ ىح .اديسحت اهتيرشب مسج

 حور نع ءارذعلا تلصفنا دقو ال فيك . داعلج لبجح قوف ضبار زعم عيطق انأكو

 اهتايحب كلذ نإ تعقتراف ادايقا هللا عم تدحنتا سدقلا حو لا طابربو ًالاصفنا ملاعلا

 ناك نإ هنأل .داعلج يف يه امكو لابحلا ىلاو يلاعألا ىلإ روسنلا عفترت امك

 حيسملا لوسر وهو ةثلاغلا ءافسلا ىلإ .هسيرك 57 :ةقاطن عفترا دق سلوب لوسرلا

 ءامسلا قوف ام ىلإ يدسجلا اهسيركت تاقاطب اذإ ءارذعلا عفترت ال فيكف ؛عوسي

 ءارذعلا سيركتف قم اعدوتسم سلوب هلإل تراص امد'عءب 556 55 ةثلاثلا

 ةسينكلا سيركت همحز يف لداعي برلا حيسملا يف وه يذلا , اذه يئادفلا يدسجتلا

 دوجو يأ هنأل .ةسينكلل عادبإو قلخو قالطنا ةدعاق هنو'ل .قالطإلا هجو ىلعو

 اذإ يدسحتلا موهفلا ذهن نمق ؟بولضمو نسف هلإ نود. نع ةسيكلل .ةركي

 ةسينكلا سيركتل اقلطنم يللاتلابو .اقلطم الماك اسيركت ميرم ءارذعلا سيركت ءاج

 ةفصب لب «بسحف ةيدرف ةيصخش ةفصب ال كلذو هاب عوسي حيسملا يف يلا

 .داعلج لبج قوف زعملا نم عيطقك ضبرت ينو كلذك ةيعامج ةيسنك

 سيركتلا نوّدمتسي نوسيدقلا لازي ال ساسألا يوارذعلا سيركتلا اذه نم لجأ

 نيب مالسلاب نورشبي داعلج لبج قوفو روسنلاك ةحنحألا نوعفري كلذب مهو
 .كاسنإلا هيخأو ناسنالا نيب نيبو . ناكل بوقعي

 ةهاا/
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 كلو .ابوث حوسملا اًقالاجرل ةسينكلا تراتخا ام انسح أ ؟اصالخ ءادفلاو ةايح
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 يلحخادلا اهلحشب هعم تكياشتو قونهكلا اكونو يج راذخا اهلكشي ماعلا نع

 ةيسيّرف ةسينك عقاولا اذهو ةسينكلا نوكت الفأ ؟يايحلا اموثو يفخلا افاسنإو 5 6 5 1 م ١ - 5 . 5 .ء 5 !١ 3 ميلا ” :
 1 5 00 0 ا 1 5 ٠
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 و عنعنلا رشعنأ ؟نذإ اذامف ؟ىرخأ ةهج

 بوثلا سبلتو ؛كلت كرتت الو هذه لمعت نأ يغبني ناك امد ؟قحلاو ةمحرلاو ناميإلا
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 يحورلا سيركتلا اذه ىلإ ةسينكلا وعدي سلوب لوسرلا ان.أر ام اذإ اذإ بجع الف

 ةّيح ةحيبذ مكداسحأ اومّدقت نأ هللا ةفأرب ةوخالا اهيأ مكبلإ بلطأف" هلوقب قيمعلا

 نع اوريغت لب .رهدلا اذه اولكاشت الو ةيلقعلا مكتدابع هللا دنع ةيضرم ةسّدقم

 ور) "ةلماكلا ةيضرملا ةحلاصلا هللا ةدارإ يه ام اوربتختل مكناهذأ ديدجتب مكلكش

 يف يىلوسرلا رذنلاو ميرم ةسيدقلا ف يوارذعلا سيركتلا وه اذه .(38-5

 يف رذنلا نوكَي نأ بحي اذكهو .ةددجتملا سفنلل يهلإلا راتخالاو ةسدقملا ةسينكلا

 ال كلذو لك اي ايلقع 0 ايبلق 520 قاللدإلا هجو ىلعو ةسينكلا

 بلقلا ف سدقلا حورلا اهعضي ةيلخاد ةيحور عئاقوب لب ةدرحب ةيناسنإ رهاظم

 ياتو ةايحو اروتسدو اسومان

 حورلا نم ةوعدب وهأ ؟اهرذن وه فيكو رصعلا ةسينك سيركت وه فيك نكلو
 يسفن يلقع سيركت وهأ ؟سجنلا يملاعلا ّياذلا حورلا نم ةوعدب مأ سدقلا

 امكو هدحو بيبحلا حيسملل سيركت وهأ ؟يلكشو يرهظ سيركت مأ يدسحجو

 حور ف وه امكو دسجللو حيسملل «ملاعلاو حيسملل سيركت هنإ مأ ؟هليحبإ يف وه

 ليجبإلا لابج قوفأ ؟ىعرت نيأو مويلا ةسينكلا ضبرت نيأ ؟هدسج لامعأو هملاع

 تاضفخنم يف مأ ؟اداهجو انامإ دتشتو ربو ابح يوترت» اضيورتو اميلعت عيضت

 نانسألابو ًابصعت دتشتو امئإو اضغب يوترت ؟اتمزتو ادومج عبشت سومانلاو فرحلا

 بلقب ريدتو دّحوم حيسملل عيطقك حيسملا لابج قوف ضررتأ ؟اريرص نييسيرفلاك
 اقدحوب تتتشتو اهّبح يف ترثعبت دق اُهِإ مأ ؟دحاو نامنإو ةدحاو سفنو دحاو

 ملاعلا حور نع تلصفنا دق مويلا ةسينكلا له ؟اهرذنو اهسيركت تقلحو
 كلذ ف تلصفنا دق مويلا اه مأ ؟حيسملا عم تدحتاو اهقونهك ةلاسرو اهسيركتب

 دسجلاو ملاعلا حور عم تدحتاو ةسادقلاو ربلا حور وه يذلاو حيسملا حور نع

 هن



 ةديحلا لابحلا قوف اهسيركت يف مويلا ةسينكلا ىعرتأ ؟ة.ءاجنلا حور وه يذلاو

 ١١( :هلغو) 006 عةعادو ءاناعإ اسكن ع. ءافطل فانأ لوط ءامالس 5 (ةبحن

 يداولا لفسأ ف ىعرت نوشمشكو نحب قولخناو عوفرملا «ديركت : يف مويلا اهفإ مأ
 :ناضس سس نارا فاق .ةراعد .ةساحن ؛ةراهع .ىنز" نايدم لهأ عمو

 نر ارو رك نال ديبخا تعدي ناش هير طحب رق دادع

 لهف ؟ليحنالل اهتمدح يمه نيأو م ويلا ةيبيخلا 5562 نذإ وه نيأف 00118

 اهينيع حيسملا هجو ةيؤر نع تعلقو اهلصخ ةليلد تصقر اهرذن اهنع تعفر دق

 تاناويحلا عم تسيد دق حماجلا نوشمم“ عمو اب اهسيرحتو اًوق اهنع تعزنو

 ؟اهتمارك

 ود لوألا هرود ىف نوشمخ 006 "لا غم نسي لل ىلا ةسدنكلا تناك امك نالاو

 نوشمشل الاغم عوبلا .نييدسملا ةسينك  تناي انذكمه ءراصتنالاو ني رشلاو سيدا

 .ةلذملاو ةنايخلاو لذاحتلا رود يناثلا هرود ف نيا الإ سلوب لوسرلا مكح نم نحن ن

 ؟ نكات ال نأ رشحت" لوقي وهو :تاركشملاو ةيحورلا  تايورشملا قت -

 نيأ لب .(4١:١5ور) ؟"فعضي وأ رثعي وأ كوحأ هب مدصي ائيش الو ارمح برشت

 رمخلاب اوركست الو" سلوب لوسرلا هيف لاق يذلاو يحورل سيركتلا كايذ نم نحن

 ةيحور .ئقاغأو حيباستو ريمازع مكضعب نيملكم حورلاب اومتدما لب ةعالخلا هيف يذلا
54 
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 م كلذك نحل نياو لب .( 4-1 :دفأ) 02 مكبولق 6 نيلترمو نيمُن رتم

 توكلم نوئري ال نيملاظلا نأ نوملعت متسل مأ" لوقي وهو اذه سلوب لوسرلا لوق

 روكذ وعجاضم الو نونوياف الو نوقسافا الو ناث وأ ةدبع “و ةانز ال اولضت ال .هللا

 توكلم نوثري نوفطاخ الو نوماتش الو نوريكس الو نوعامط الو نوقراس الو

 0 :5وكا١١ "هلل 3



 اهيزع رطقس ةقماشلا ةلعجلا هو و ؛ةنيينكلا؛رذن احنا: دق ةليلد :ناضحأ قف اقح

 مظعتو نويعلا ةوهشو دسجلا ةوهش وه امنإ ايندلاو ملاعلا ث ام لك نأل" .اهسيركت

 0 سارا ٠ 3 2 5 5 1 2 للا

 ثرولتو اهرعش مث نم زجف اكس اهاوهش راتواو اهحخام فب تكسمأف . ةشيعملا

 ١ 5 3 ا ا 2 3 100 0 . /

 ىوتسم ىلإ حورلاو ءامسلا ىوتسم نم تطبهو اهتمارك و اهوق اهتقرافف اهانيع 20000 5 + 1 2 56 2 تا 1

 0 سل رس : م يب اب . و صو حلم متنا" ةلئاقلا برلا ةملك كلذب اهيف تلمكف يللاتلاب .ثنيهأف .دسجلاو ضرألا

 اجراخ حرطي نأل .الإ ءيشل حلصي ال. حلمب اذامبف حلملا دسف نإ نكلو ضرألا
0 

 1 سانلا كك" ساديو

 الكيه لقعلاو احبذم ديدح نم بلقلا هل يسركو هللا .إ يبوت ةبوتف نآلا امأو

 ةسادقلا ةقاطو هللا ةوق كيلإ عجرتو ديدج نم كرعش .رمتيو تع .اياركح نسفتلاو

 .دراشبو ةزارك بولصملا حيسملاب و دوق لايدم ةلح 8 ليخإلاب ةااهنعو

 نمو ىعرتل لبحلا نم لزتت نا كايإف حيسملا عوسي نهاك اي هللا ناسنإ اي كنا اهآو

 صقتو كرذن كنع طقسيف ةليلد ناضحأ يف مانت نأ كايإو لب فحرتل يللاعألا
 2ك

 ارابج انوشش الو امركم انهاك ال ىلاتلاب ريصتف كتوق كاقرافتو ٠ كتونهك زصح

 .انونحب ارحتنم ملاعلا ةنوحاط يفو 10 ةيريدكلا كيعم قف 'انوشف# او

 اهيف سيلو مئتم ةدحاو لك ّيباوللا لسغلا نم ةرداص جاعن عيطقك كنانسأ -5

 ميفع

 امه نا رفغلل نيدهع و ةيدومعملاو ناميإلا امض صالخلل ةقيذاسأ ةيبيكلل نأ امك

 دم ليل :بلح و سدقلا او لا رامغو ناعإلا ام مل هلل نيت.اعافو همدو سب لا لسحجم
 أ( اب دن ال 61١ه و 5 2 رق ف نيتك رو 7

 ها



 امْهَو نانتسألل نيكف اضيأ ةسينكلل اذكه .ديدجلاو مدلقلا باتكلا يدهغ امه

 . بهع | بش سيلو م ء-مو ددحاو لَك يناوللا لسغلا رم هرداص جاعن عيطقك

 م . »5 - 0 ّ 32 ٠
 4 8 :0 4 1" ١ 9 | | 2 ١

 امدعب هللا نسل وب لوسرلا امهنع لاق ناذللا ةيسنكلا ثاعبا اتييه يق نان .ىاثلا

 ه انل ذإ اضيأ نحن كلذل" .(١:١بع) "ةريثك قرطو عارنأب ءايبنألاب ءابآلا ملك
 324 هل ال -

 ةلوهسب 58 ةطيحا ةيطخلاو لعن ل حرطنل انب ةطيخم هده رادفغم دوهشلا نم ةباحس

 0 : 1 1 7 أ . .
 هلمجمو تاعاألا تمنت ١ ىلإ .يرظان انماما 2 وض وملا داهج-ا 8 2 |اب مضاحنلو

 4 ع ١اس ٠ و _- هل - -
 - _- نب

 ءاضيلا ةينكلا تاتها قحاذ مه كئلوأو ا الزيف 117-05 بغ) "عوسي

 ءاضس اذكه انك وك 4 ك«لدل 1 مدقلا 2و || 51 ٠ نىباثلا :كلاملا انسع : مه : داصلا
 8 54 - ان ردد - _ ِ_ د ام أم 2

 5 7 8 5000 7 |! ءأ هما 7 - نا 6
 حا وسي ةيلزاألا ةيلكلل ميمو قلي امك يصاالخا اهلمعب موشن ةميلس هيوشفو كيشل

 .هتايح و هبح صتخمملو هقح بعوتستو هانعم ركفتت و همعط ق دن) بك امك جييسملا
 مم .٠ 58 .٠ و وه د ا

3 
 و

 اذه اوبرشا اودحخ ءيدسج وه اذه اولك اوذحخح عاوسي ىدرلا لوقي اذه لجا نم - |
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 يي م رام . ىح ب ريسم م 1 ىح 5 يه <٠ ام ناكل : ديههعمس 323 رو ءللا مالكلا . ' 5 اه يسم نأ نيو دمع د هه

 تارا و يايا و رت مقا ع يراتتاللا ىلع ا وال نا
 50 | ش 40 ةئاللر ىلع ةدسبم <لا يحد 0 رأ ةيح ورلا ناتسالا اذكه ةساسكلا نإ نأ وذلخ زذع ةيدكيزإ <ؤ د انرأ ةح لا تائمألا ؤل

 اا | امتع انانمأ : ْ !, 0-30 1 1 , 1

2 

 * ل نعني صعشلاو او ءايبنأ ضعبلاو السر اونوكي نأ ضعبا ىطعأ هنأل" بوتكم
 اي"”“ ل 1 - .

 كسلا هيح ناني ةيوقلا نقل سينما يكل ع نيملعم و ةاعر ضعبلاو
١ 

 ه7



 سايق ىلإ لماك ناسنإ ىلإ «هللا نبا ةفرعمو نامبإلا ةينادح, ىلإ اعيمج يهتنن نأ ىلإ
 تاجرد اذكه ةسينكلا نانسأ نكت مل ولو .(5١-4:١1١فا) "حيسملا ءلم ةماق

 لسرلا" لوقلاب ميلشروأ ف يعمجملا مهرارق لسرلا حتتفا مالعف ثالث ةيساسأ

 يورك و ديكالل قالا ةيكجياللا» ةزتألا* ىلإ امال نودي ةوحألاو خياشملاو

 حورلا زيمب مالعف ةيفقسألا تاذ يه ةخيشملا تناك نإو ؟/77:15عأ) "ةيكيليكو

 لك قف“ ان وشك هديب ناز | ةيال هكجشيكا +: ؟ةخيشملا و ةيلؤسرلا نيب "انهن سدقلا

 نم سطيت هذيملتل سلوب لوسرلا لوقي مالعو ؟(57:14عأ) "اهب نورشبي ةنيدم
 ةنيدم لك يف ميقتو ةصقانلا رومألا بيترت لمكت يكل تيرك يف كتكرت كلذ لجأ

 يك قرازدسل مل ليل اانا ب مال اب هوي موو "لويف رانك ا عنتونا

 نهربت الفأ ؟(7١؟:531) "نيرخآلا اياطخ يف كرتشتو ةلجعلاب دحأ ىلع كدي عضت

 ةزيمتملا ةيلوسرلا ةجردلا تاذ يه ةيفقسألا ةجردلا نأب ةقلمانلا تاداهشلا هذه لك

 لك نود نم هنأل" لوقي سلوب لوسرلاو ال فيك ؟اًيخيشملا ةيسوسقلا نع

 ."ربكألا نم كرابي رغصألا نإ ةرجاشم

 عضوب كلذو ةيلوسرلا ةيفقسألا نم كرابتت ةّيخيشملا ةيسوسقلا تناك نإ نآلاو
 ىرن اذكهو ؟لسر عيمجلا لعلأ الإو ؟ةيحالصو ةبتر اهنع زيمتت ال اذإ فيكف .ديلا

 ديلا عضوبو ةيلوسر ةجرد يه امنإ ةيفقسألا نأب ةخراصلا تاداهشلاب جعي باتكلا

 مامأ ةعبسلا ةسمامشلا فقي مل مالع الإ و" .ازييم ةيخيشلا ةيئموسقلا- نع ةزيمثم

 عأ) "يدايألا مهيلع اوعضوو اولص دق ثيح لسرلا مام لب خويشلاو سوسقلا

 .رخآ ءيش مهيف ةيتونهكلا ةجردلاو ءيش نينمؤملا يف ةيئدفلا ةمعنلا نأل 57

 ىح وأ ةيلوسر ةيفقسأ ةبترب ةسمامشلا سيئر سونافيلتسا عتمتي مل مالع الإو

 تازجعملا لمعو ةمكحلاو ةوقلاو نامبإلاب هل دوهشملا وهو ةيخيشم ةيسوسقب



 سوؤرلا وسكنم مهو ةسمامشلا هقافر عم فقي افوقو امنإ ,لب ؟(4:5غا) "كايآلاو

 ىلع هيدي سبايف رشبملا عضي مل مالع لب .طقف كلذ سيلو .لسرلا يديأ تحت
 سرطب نيلوسرلا كلذل يعدتسي لب سدقلا حورلا اولبقب اميكل ةرماسلا ئيمؤم

 "تازجعملاو تايآلا لجر وهو سدقلا حورلا اولبقيو ديلا مهيلع اعضي يكل انحويو
 هيبتا ل عضو دق هللا نأ ىلع فقاوملا هذه لك لل.د الفأ (07١-ه :8عا)

 ةنالث اعاونأ نانسألا هذه لعجو وا رخآو يناتخ ىدص نانسألا نم نيفص

 دسج ناينبلو ةمدخلا لمعل كلذو ةفقاسأ عطاوقو 552 ابلاو ةيبابش اسارطأ

 ؟حيسملا

 ذيمالتلا روهمج رشع انثإلا اعدف' بوتكم وه امك دئاولا ةمدخل ةسمامشلا معن

 ةعبس ةوخألا اهيأ اوبختناف .دئاوم مدخنو هللا ةملك نحن كرتن نأ يضري ال اولاقو

 هذه ىلع مهميقنف ةمكحلاو سدقلا حورلا نم نيئولممو م ادوهشم مكنم لاجر
 ىلإ بلطأ" بوتكم وه امك ةياعرلاو ميلعتلل ةيسوسقو ١-7( :7عأ) "ةجاحلا

 حيسملا مالآل دهاشلاو (اّنسو اعضاوت) مهقيفر خيشلا انأ مكنيب نيذلا خويشلا

 لب رارطضا نع ال ًاراظن مكنيب يلا هللا ةيعر اوعرا" نلعي نأ ديتعلا دحلا كيرشو
 ةلثمأ نيرئاص لب ةبصنألا ىلع دوسي نمك الو طاشنب لب حيبق حبرل الو رايتحالاب

 .(5-١طب )١ "ىلبي ال يذلا دحملا ليلكإ نولانت ةاعرلا سيئر رهظأ ىمو ةيعرلل

 وه امك ديلا عضوو ةملكلاب ريشبتلاو ميلعتلاو ةماعلا ددايقلل ةيلوسر ةيفقساو

 ًاضيأ مهام نيذلا رشع ثا مهنم راتخاو هذيمالت اعد رهنلا ناك 1 5-0-8

 نحن كرتن نأ ىضري ال اولاقو ذيمالتلا روهمح رشع انثالا اعدف" .(7١:"ول) "السر

 حورلا لاق نوموصيو برلا نومدخي مه امنيبو .(1:7عأ) "دئاوم مدخنو هللا ةملك

 اولصو دئنيح اوماصف .هيلإ امقوعد يذلا لمعلل لواشو ابانرب يل اوزرفا نيبنقلا

 وسيدق تاب اذكه معن ١-5(. :5١عأ) "امهرقلطأ مث يدايألا امهيلع اوعضوو

 هع*«“ه



 ءارذعلا عقاو كلذك و اهئانساو اهيكلفل ةييدقملا ةسيئكلا عقار وه اذه لك نإف نآلا

 ةملك' :ةدتسحب' افوكل“اهدسحج ًءاضعأ لكبو لب بسحف امئانساو اهيكفب سيل ميرم

 اهيكفب :كلذك .مويلا :ةسينكعقاو ؛وه اذه .لهف ..امنايك ف حيسملا عوسي ةايحلا

 ةهرداص جاعن نم عيطقك مويلا ةسنكلا نانسأ له ؟اهليخنإ ةملك“ وحل نمو اهانساو

 ةخستم مويلا اهِإ مأ ؟ةثالثلا اهفانصأبو سدقلا حورلا هايمو هللا ةملكب لسغلا نم

 ةميلس ةيقن. هذه“ ناتساالا هاه ا؟يعوطتاو تاركلاو أصبلا .هئاورب ةنفعتمو موحللاب

 مدعلا ىقنلا نبللاو ءامسلا نم لزانلا زبخلا الإ لوانتت ال افوكل ةحيحص ءاضيبو

 ةنفعتم اهسارضأو ةدساف ةسينكلا نانسأ نأ مأ ؟ليحنإلا دهشثو ةملكلا لسعو شيلا

 زوحو اشم ةيرشبلا موحللا الإ لكأت ال افوكل ةسوسم اهعطاوقو ةلقلقتم اكاينأو

 مويلا ةسينكلا غضمت له ؟اغعضم ةديعبلا ةروكلا يف ريزانخلا بونرخو ارسك دورقلا

 5 : - - تا“ 1 . ٍِء م ا 0 5 يس

 بع وتلس و اننسسح حيسملا ةوالح قودشو اديج اهتنهك كانساب ةيشالا ةملكلا

 1 اا مأ را 0 ءاذغ -| ءاض ع كاذا ديلا مدقتل امتمع ءادفلا ه تل وهالللا
 3 2 ع ةهبا* نا د | .- 7 كنب

 اظافلأ هعلتبتو كامرا هئادفو هتوهال ّق حيسملا ةقاورمتست ' هلك قناتسأللا ْق ضولو
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 ايحور اتوقو اهتسمامشب ايدام 5 ماعلل مدعت مويلا ةسويئنكلا له ؟افورحو

 ع

 ها الل افالم ثل دحل عدلا ةفاريفاو ؟لدألا ةنسكلا .نأش>ءايةفقاسا ةةاتيمخ يشب
 3 أ أ /- 0 بى 3 7 2-8

1 

2 

 رو 7. ؟ايحورو ايدام اتوم لب .ابحور اتوقف الو ايدام اتو

 تاآأ



 ةيميتكلا اهتيا ناسنإإلاو نانسالا بط حيسملا 0 مسي ,قلطملا تيبطلا ىلإف الا

 اوقوذيل" ةسينكلا ف ةنهكلاو ناسنإلا ف نائسألا ئبي نأ رداقلا هدحو حيسملاف

 ."برلا بيطأ ام اورظنيو

 ةيدسجلا كنانسأ ةفاظنب يمتق نأ نسحف يديس اي تنأ اهأو ءيسنآ اي تنأ امأو

 اهل هذه نأل اهتحصو ةيحورلا كنانسأ ةفاظنب يمتق نأ سسحألا نكلو اهتّحصو

 كيف متت كاذإو ةديتعلاو ةرضاحلا ةايحلا دعوم اهلف كلت امأو ةرضاحلا ةايحلا دعوم

 مئتم ةدحاو لك ٍياوللا لسغلا نم ةرداص جاعن عيطقك ةائاتسأ" .ةبوتكملا ةملكلا

 , يقع اهيف سيلو

 كباقن تك. كدخ ةنامر ةقلفك- /

 يهلإ رخآو يعيبط يناسنإ دح .نيدخب نكلو طقف دحاو هجو حيسملا ةسينكل

 ف امأو يناسنإلا يعيبطلا ملاعلا ىلع لطت يناسنإلا يعيبمللا اهتخ يفق .يناحور
 ءاج دق كلذل .يوامسلا يناحورلا ملاعلا ىلع لطت امنإف يهلإلا ناحورلا اهدح

 كاب هضاورو ناس اس سا رم هجوك ةسينكلا هجو

 رهظتو امك يرشبلا يىناسنإلا عمتجماب اهتقالع رهظت يناسنإلا اهّدخب اذإ ةسينكلاف
 .يكئالملا ناحورلا عم اب اهتقالع يهلإلا اهّدخب

 ةسينكلا عيطتست فيكف دحاو دخب ايحي نأ ةتبلا عيطتسي ال ناسنإلا ناك نإف نآلاو

 الفأ ؟ليمجلا ديحلا حيسملا هجو ةروص اهتاذ يف يهو دحا. دخب اذكه ايحت نأ نذإ

 كلذك نوكت نأ يضتقت هتروص يهو كلذك ةسينكلا ذكه «يوسانو وهال

 لب ءالصأ حيسملا هجو اههجو نوكي الف الإو .يئنناسنإو ىهلإ نيدخب ادحاو اهجو

 ه”ما/



 5 هيبأ عم هدحوو هللاب ناسنإلا حيسملا طبر امك هنأل .العأ هوشملا ةيطخلا هجو امإ

 حيسملا يف يناسنإلا يملإلا داحتالا اذه ةليصح تسمأ نقرأ ةييبنكلا قالت#و تاق

 نلبينكايطأ ةلشينكلا ىلع عوبطملاو دحاولا حيسملا عوسي هح-و اًدخ ادغ ىح عوسي

 بنا ماقتل افألا» .ىرخأ :ةيهج نم. .ناسنالا'ةيعقاوو. ةهج نم .هللا .ةيعقاو
 كسفن لك نمو كركف لك نمو كبلق لك نم كهلإ برلا بحت" هلوقب عوسي

 دخلا وه اذه) كسفنك كبيرق بحتو .(يمهلإلا دخلا وه اذه) كتوق لك نمو
 اذيتنج ذاع دع ةةدكلا* ادام اكألاا جيباتملا هج مشاري نيذخللا نيذنكو .:(يقاتسثإلا

 نيّدخلا نيذهيو ءايبنألاو هلك سومانلا قلعتي نيتيصولا نيتامب معن .اننيب لحو

 نوكتي يلاتلابو .انبر حيسملا عوسي ءايبنألاو سومانلا بر ,لعتي ٍيوسانلاو ّيتوهاللا
 .هدسجج يه ىلا ةسيدكلا هجم

 يناثلا داليملاب سيلأ ؟نينثا نيّدخبو دحاولا حيسملا هجو ةسبدكلا كلتمت فيك نكلو

 ؟قحلا حورلاب حيسملا عوسي كالتماو ةديدجلا ةقيلخلاب سيل ؟سدقلا حورلا ديدحبو

 ديدجلا ناسنإلا سبلو رورغلا تاوهش بحب دسافلا قيتعلا ناسنإلا علخب سيلأ

 دقن و باو حس تفأو+ قلل ةنمانقو ترتلاب هللا بسحب قولختملا

 لوسرلا ةوعدك ةسدقم ةحيبذو انابرق امهلجأ نم ةايحلا مةدقتو بيرقلاو هللا ةبحن

 ةيح ةحيبذ مكداسحأ اومّدقت نأ هللا ةفأرب ةوحالا اهيأ مكيلإ بلطاف" ةلئاقلا سلوب

 نع اوريغت لب رهدلا اذه اولكاشت الو ةيلقعلا مكتدابع هللا دنع ةيضرم ةسّدقم

 ور) "ةلماكلا ةيضرملا ةحلاصلا هللا ةدارإ يه ام اوربتختل مكناهذأ ديدجتب مكلكش

 ايئاقلت قئبنيف ئاسنإلا رخآألا اهّدحخ امأو يههإلا ةسينكلا فرح وه اذه 15-5١(.

 هآر املف هلباقم زاج ارفاسم ايرماس نأ ثدحو" لوقلا يف رهظيو ىهلإلا دخلا نم
 ىلإ هب ىتأو هتباد ىلع هلمحو ارمخو اتيز اهيلع بصو هتاحارج دّمضو هيلع ننحت



 يعرب كدنعو هب نتنعا هل لاقو قدنفلا بحاصل ىطعأو نيرانيد جرخأو قدنف

 ,(؟ا/.-77 ١: ١ولإ) "كيفوأس

 يلاتلابو قوسانلاو ىوهاللا هيدحو هيدخب حيسملا عوسي ليحنإ هجو وه اذه م

 رفغي حيسملا ىرن اذه لجأ نم .يناسنإلاو يملإلا اهيذحو اهيدخب ةسينكلا هجو
 سوفنلا عبشي .ىرخأ ةهج نم ةيدسجلا للعلا يفشيو وج نم ةيسفنلا اياطخلا

 .ىرخأ ةيحان نم كمسلاو زبخلاب نوطبلاو ةيحان نم ءامسلا نم لزانلا زبخلاب

 تس دقو مهداسجأ يفشيو تنقارظ» در نيناحما لوقع نم نيطايشلا جرخي

 دير يلا نيرا لع قع لللو  ةلل رع فرط لع ةراجشاب

 ةسينكلا هجو قوف نيذه هيدخب ههجو هدسجتب حيسملا عبط دق اذكهو .نيكرابملا

 ىف سيل داماك ايديا ءاذق كلذي اهادتن قروض. قزف اهيدنك ةتروص ءادنلاب مسرور

 دالوألا كرتشا امكو" سلوب لوسرلا لوقك اضيأ دسجلا يفو لب بسحف حورلا
 يأ توملا ناطلس يلاو توملاب لطبي يكل امهيف اضيأ وه كرتشا مدلاو محللا يف

 هجو يف احيبص هانيأر يذلاو هيدخب رينملا ديحملا هجولا كاذ .(5:7١بع) "ةئيطخلا
 دخب يحورلا صالخلل ناميإلاو ةبوتلل سانلا وعدت تناك ٍيلاو لسرلا ةسينك

 دخب يداعلا ماعطلا نم اهزاوعأ دستو داسحألا نم ةيصءتسملا ضارمألا يفشتو

 فيك .باقنلا تحت نم ةنامر قلفك ًاليمج حيسملا هجوك ههجو ءاج كلذل .رخآ

 سوفنلل ليجنإلا مدقت يهو حيسملا هجوك ًاليمج ةيلوسرلا ةسينكلا هجو نوكي ال

 دقن نأ تعاطتس# ةرق ةيآب الزو ؟اضالخع و. ةايسس. "زن ةافاعطو: اماعطب داسخألاو

 سيلأ ؟(١١-5:١1عأ)توملا يح لوقحلاو تاكلتمملا عيبتو مدلا تح اذكه ليخنإلا

 نيدخلا نيذهيو حيسملا هجو اهيف قلخف ةيلعلا يف اهيلع لح دق يذلا حورلا ةوقب

 ؟يناسنإلاو يحلإلا نيديحا

 هال 4



 هجو ىلع هعبط دقو رشبلا نب نم ًالامج عربأ وهو هيدن؛ حيسملا هجول هنا ًاقح
 حوؤزرلاب .نيسيدقلا :ةسينك .«ةسينكلا هجو قوف همسرو اعبط دسحجتلاب ميرم ءارذعلا

 اهتيأ كهجو قوف اعوبطمو اموسرم مويلا اذكه وه نه نكلو .اممر سدقلا

 عوسي هلإلا نباو ناسنإلا نبا هجو يف يناسنإلاو يهلإلا نيدخلا نيكلتمتأ ؟ةسينكلا

 يناسنإلا دخلاو يحلإلا دخلا تدقف دق ةيطخلا ةينانأ لماوعبو مويلا كنإ مأ ؟حيسملا

 نحنو" يلوق سلوب لوسرلا عمو يفق هترضح فو ةسينكل اهتيأ ليحنإلا ةآرم ىلإف

 ايه وصلا كلتا نين ة] ره ف امك فرش يردج ب مرا كل نيرظات اني

 نوكي طقف ذئنيحو ذئنيح .(8:7١وك'”) "حورلا برلا نم امك دحم ىلإ دحب نم

 .ةوالحو الامح يطعي ةنامر َىقلف كهجو

 هجو وهأ ؟كهجو عون نوكي نأ ىسع امف .زيزعلا ْئراقلا اهيأ .تنأ امأو

 ؟يسودوريه هجو مأ يقودص هجو وهأ ؟يسيرف هجو هنإ مأ يكئالم سونافيطسا

 ظ ؟يطويرخسا هجو لق لب
 يه َيلاو ةفافشلا نامرلا تابحب عورزم وهو ديحملا حيسملا هجو نآلا كل نكيلف الأ

 لغ) "حالص ءرب .ففعت «ناميإ ,ةعادو .فطل ةانأ لوط (مالس «حرف عا

.)١ 65 

 هلو



 ددع الب ىراذعو ةيرس نوناثو ةكلم نوتس ّنه -

 تادبلا اقأر يه اقدلاو ةليقع يه اهمأل ةديحولا يتلماك يتمامح يه ةدحاو- 4

 اهنحدمف يرارسلاو تاكلملا اهنبوطف
 بسح دواد نبا حيسملا كلملا نيبو دواد نب ناميلس كاملا نيب قرفلا مظعأ 7

 ةمكح هللا نم يطعأ ناميلس كلملا نأ عمف .لزألاو حورلا بسح هللا نباو دسجلا

 طقس دق اطوقس لب ةوهشلاو ةبرجتلا مامأ قحلا يف تبثي نأ ردقي مل هنكل ةصاخ

 الب ىراذعلاو يرارسلاو تاكلملا جوزتي حار كلذل .ةحااجلا سنجلا ةوهش مامأ

 نم عبشيو ابح ةئسآلا رابآلا كيتاه نم يوتري هلعل اددع .فلألا نغلب ح باسح
 جات هنع نعراط هر نماثوأل دجسي حار كلذ ليبس يفو و تاعقتعيللا

 نم دولوملا نأل" ؟اذامل 1 قحلاو حورلاب هلل دبعتلاو رلا بوثو اهنا ةمكحلا

 .(4١:الور) 'ةيطخلا تحت عيبم يعيبطلا ناسنإلاو" .(5:وي) اوه دسج دسملا

 كلملا اذه عيطتسي ال كلذ لجأ نم .(18:1١ور) "حلاص :يش هيف نكاس سيلو'

 .هطقر اذه رمنلاو هدلح ريغي نأ يشوكلا

 ةفيطب ايع رك ان هيك ءذكم ايرع اهدأو ذك ابيك اذنه كلما تاك تزد

 امأ" .انيقي ةئوئيدلاو توملا ةعيبط لب .ًالصأ طوقسلاو ةرطخلا ةعيبط ىه ةدساف

 دسجلا بسح ناميلسو دواد لسن نم راص دق يذلاو يوامسلا كلملا حيسملا

 ,(4-7 :١ور) "تاومألا نم ةمايقلاب ةسادقلا حور ةهج نم ةوقب هللا نبا نّيعتو

 الو تائم لب بسحف ةكلم نيتس ال صالخلاو ءادفلا ةوبش عفادب هل راتحا دقلف

 هل نوكيل نييالم لب ىفكو ىراذعلا نم تاريثك الو فاالآ لب طقف ةيرس نينامث

 نم مك هنأل .ناسلو ةمأو بعشو ةليبق لك نم ةراتخم اسررعو ةديحب ةسينك نهنم

 ناميلس نم مظعأ وه نم ةمكح عمستل ضرألا يصاقأ نم تتأ دق ةكلم



 مكو لب ؟اهسأر رعشب هيمدق للبت هيلجر دنع تّرخ دق ةبرس نم مكو ؟(حيسملا)

 المكم .انبا ناميإلاو سدقلا حورلا ةمعنب هتدلوو حورلاب هب تلبح دق ءارذع نم

 ؟دولخلاو كوشلا ناجيتب اجوتم اكلمو

 امأو نيس اناريش ايمتح 57 ءاسسنلا نم افلأ جورت دق ناميلس كلملا معن

 ةمكحلاب لوقعلا جوزتي هنإف ءايناحورو ايهلإ اجاوز نييالملا جوزت دقلف كلملا حيسملا
 ناميلس كلملا .ةينطابلا ةرانتسالاب بولقلاو ةيئادفلا ةباب سوفنلاو ةيوامسلا

 ةيملاعلا هتووثو ةبستكملا_هتمكلل كلذو. ىراذعلاو يرارس:و .تاكلملا هب .تئقشغت

 تاكلملا لازت الو هب تقشعت دقلف كلملا حيسملا امأ .ةعساولا هتكلمم ةعقرو ةلئاطلا

 ةعسو ةيقابلا ةيوامسلا ةيبدألا هتورثو ةقلطملا ةيتاذلا هتمكهل ىراذعلاو يرارسلاو

 ىلإ ةيهلإلا ةمكحلا ىوتسم نم سنجلا ةلعبو ضفخنا ناميلس كلملا .ةيمارتملا هتوكلم

 عفتراف حيسملا امأو .هتاجوز تابغر عم افطاعت ٌَكلذو ةينثولا ةدابعلا ىوتسم

 نم «ةسادقلا ىوتسم ىلإ ةساجنلا ىوتسم نم هئايقتأ حاورأو هئابحأ سوفنب

 رب كلم وه حيسملا نوكل كلذو ةيحلإلا ةدابعلا ىوتسم ىلإ ةينثولا ةدابعلا ىوتسم

 اديس يرارسللو اكلم تاكلملل راص دق كلذ فو ؛حالس» ديسو ةسادق ناطلسو

 .اسيرع ىراذعللو

 نم هربو ؟هتمكح نم هتمكح يه نيأو ؟حيسملا كلملا نس ناميلس كلملا اذإ نيأف

 كولم نيأ لب ؟هناطلسو هدحم نم هناطلسو هدحب يللاتلاب ر ؟هبح نم هبحو ؟هرب

 نمو يضرأ وه ضرألا نم يذلا ًاقح ؟زيزعلا ديحلا كلملا اذه نم ارط ضرألا
 عيمجلا قوف وهف قوف نم يذلا امأو .تومبو فحزي ضرألا فو ملكتي ضرألا
 دعوتي نأ ًاذإ دواد يبنلل قحي الفأ .توكعبالو بصتني ءامسلا فو ملكتي ءامسلا نمو

 كرد



 ةاضق اي اويدأت .ءاولقعت' كرلملا اهيا نآلاف" التاق“ نيلاظلا .ييدسللا نضرألا :كولم

 نع اوديبتف بضغي الئ نبالا اولبق .ةدعرب اوفتهاو فوف؛ برلا اودبعا «ضرألا

 أ 1 مف "هيلع نيلكتملا عيمجب ىبوط :ةيضع .كقتر ليلق نع هنا قيرطلا

 نودلقتيف .ربلل نولقعتي الو تاوهشلاب نوبحي ام ابلاغ اهْغطو ضرألا كولم معن
 نود تاذلل نودبعتيو امك مالسلا ىلإ عورتلا نود بورحلاب نورماغيو ءايربكلا

 95 اذإ فيكف .حيسملا يف ةسادقلا ليبقت نود ناطيشلا يف ةايذرلا نولبقيو هلل دبعتلا

 نع اوبوتي مل مه نإ ؟ديصحس ءاضقلا لجنمي نودصحيو لب قيرطلا نع نوديبي

 بوعشلا ركفتو ممألا جترت ملو لب ؟اولّبقي ملا حيسملا لزألا نباللو مهاياطح

 نيلئاق هحيسم ىلعو برلا ىلع اعم ءاسؤرلا رمآتتو ضرألا كولم موقتو لطابلاب
 سدوريه يف نأشلا وه امك ؟(١:؟زم) امهطبر انع زحنلو امهدويق عطقنل"

 سالتخال سيلأ ؟(77:4-707عأ) ليئارسإ بوعشو مم: عم يطنبلا مطاليبو

 مهنيب يدئاقعو ّيئدبمو ّتايح فالتحال سيلأ ؟هدحبو هكلم يف حيسملا ناطلس

 نأ مدآ ئب كولم عيمج كلذك ملعيلو دواد نب ناميلس منءعيل نكلو ؟حيسملا نيبو

 ثيح واهتمو عيلخ كلم لك ىلعو لاعو مظعتم لك ىللد اموي سودقلا حيسملل

 مويلا كلذ ْث هدحو برلا ومسيو ناسنإلا ةعفر عضوتو ناسنإلا خماشت ضفخني'

 مامأ نم بارتلا رئافح فو روخصلا رياغم يف نولحديو اهمامتب ناثوألا لوزتو

 1١7-١5(. :”شا) "ضرألا بعريل همايق دنع هتمظع ءاك نمو برلا ةبيه

 يه نيأ ؟اهؤامظعو ضرألا كولم رئاس مه نياو دواد ند ناميلس مويلا وه نيأف

 مقانج ريهازأو مقرادإ ةمكحو مهتورث ةماخضو مهفاطل» ةمظعو مهبلق ةوهش

 اني كارما يورارس لاو ماراكل نانو تااينم تارا و ىيشادع كريو

 بكوكو ربلا سمه وهف حيسملا امأو .حيرلا ضبقو لطاب سمشلا تحت ام لك

 را فو ابح حاورألا يرارس قو ايع سوقنا تاكلم يف لازي ال ءرينملا حبصلا



 لبذتال هتانج ريهازأو ضرقني ال يدمرس هناطلس نأل .اصالخو ةسادق بولقلا

 ١> اهداحبأو حابص لك ةديدج يهف .عطقتت ال هتاراثيق راتوأو فحت ال هقئادح كربو

 .(١17:51١ٌؤر) "اهجارس حوبذملا فورخلا نوك.»" ءاسم الو ابيغم فرعت

 ةصاخ ةأرما هل تناك نهددع اذه تاريثك ءاسن هل تناك نإو كاذ كلملا ناميلس

 يمامح يه ةدحاو" لوقي حار كلذل هبلق يف لوألا ماقملا لتحت تناك ةدحاو

 تاكلملا .اهنبوطف تانبلا اهقأر .يه اهقدلاو ةليقع يه ءاهبنال . ةديحولا ؛يلماك

 لاو ةديحولا ةمامحلاو ةلماكلا ةدحاولا هذه نوكت نم ىرت ."اهنحدمف يرارسلاو

 عوسي برلا اهيلإ راشأ ىلا ةأرملا يهأ ؟اذكه اهلامجب نبغتي ناميلس كلملا حار

 نم تتأ اهنأل ليجلا اذه ىلع مكحتو نيدلا موي يف موقتس نميتلا ةكلم" لوقلاب
 ةأرملا اهإ مأ ؟'ناميلس نم مظعأ انههو ناميلس ةمكح عمستل ضرألا يصاقأ

 اهنأ مأ ؟هبلق ةجهيو هنيع ةحتفو هّبح ةروكاب يهو ناميلس اهجوزت دق يلا ىلوألا

 تاوللا نم ارحس دشاو ةيبذاج قمعاو ابابش فنعاو المج رثكا يه ىلا ةأرمل
 مأ ةيّرس مأ ةكلم هذه ناميلس ةمامح تناك نإ انمهي الف نأ امأ ؟نهعيمج ناميلسل

 عدبملا قلاخلا حيسملا ةبوبحم يه امنإ ةيرشبلا ناب قحبو اندهي يذلا نكلو ءارذع

 اهلل ذإ ةديحولا هتمامح يه نامبإلاو بحلاب ةدّدجتملا ةيرشبلا يه لاو ةسينكلا نأبو

 .ىراذعو يرارسأو تاكلم ممألاو لئابقلاو بوعشلا نيب نم «لوألا ماقملا هبلق ف

 ةليقع «يه اهمال ةديحولا ؛ءيلماك ىمامح يه ةدحاو" برلا لوقي اهنع هنأل

 ملكت اهنعو لب ."اهنحدمف يرارسلاو تاكلملا ءاهنبوطف .تانبلا امأر .يه اهقدلاو
 راهب ادلبتع نع ةكللو تلج ..كتايظح نير. كولم تائب" الئاق واد يبا

 للملا, قهتشيف .فلسأ كنب قليعش يسناو كنذأ ىليمأو يرظناو تنب اي يعمسا

 كيور .ىضرت ”ياوكشلا ةييغأ .روص تدبو مل يدجساف.كديس وه اهنأل .كنسح

 هد:



 ةزرطم سبالم .اهسبالم بهذب ةجوسنم .اهردخ يف كملا هنبا دحم اهلك .ةيدم

 جاهتباو ح رفب نرضكخني كيلإ تامدقم امابحاص ىراذع اه ربآ 8 :كللملا ىلإ يصح

 عقل هد3 14 ةروما ”قلللا ريصق ىلإ نلحدي

 ممألا تاكلم نيب نم ةراتخملا ةسينكلا يه امنإ اذإ ةبوبحماو ةرهاطلا حيسملا ةمامحف

 يف ةلماك اهفطلو اهتعادوب ةمامح يهف كلدل .لئابقلا ىر دعو بوعشلا يرارسو

 تاكلملا اهنبوط ام اذإ بجعن الف .اًمدلاو ءارذعلل ةليم> اهداليم ةديحو اهرب

 رشبلا بحي ناك نإو حيسملا نوكل احدم ىرادعلاو يرارسلا اهنحدمو ابيوطت

 ةييكلا بع كل (عادبمو قلاخك اهيرارسو اهممأو اًبوعشو اهلئابق ةفاكب

 كلذل .كلذك داف صلخمكو لب بسحف عدبمو قلاخك سيل ةديحو ةمامحك

 يرارسلاو تايسكذوثرألا ىراذعلاو تاينامورلا تاكلملا بحي حيسملا ناك نإو

 نهنع لاق يتاوللا تاراتخملا تاسيدقلا مهيف بحي يرحلاب هنكل تايتناتستوربلا

 لك نم هدعي نأ دحأ عطتسي مل ريثك عمج اذإو ترظن اذه دعب" اًنحوي لوسرلا

 نيلبرستم فورخلا مامأو شرعلا مامأ نوفقاو ةنسلألاو بوعشلاو لئابقلاو ممألا
 صالخلا نيلئاق ميظع توصب نوخرصي وهو ليخنلا فعس مهيديأ فو ضيب بايثب

 حيسملا تاب له. اذإ اذانمف م «بةةمورو "كورعلاو شرعلا: ىلع لاخلا انهلإل

 نركو هلا لع يي ركل هي وو هيي هي ا يو رادلا نرش ردي

 نمؤي نم لك كلهي ال يكل ديحولا هنبا لذب ىح ملاعلا هلا نحب ذك هلال" هيع

 نم سيل وهف رمت ةمث كانه ناك نإف .(5١:وي) "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب

 يرارسلاو تاكلملا بناج نم ةيطخلل َزّيَمت وه لب ءاذه بحملا حيسملا بناج

 ماعلا ىلإ ءاج دق رونلا" برلا لوقك ؟ممألاو ضرألا .سوعش رئاسو ىراذعلاو

 نم لك نأل ةريرش تناك مهلامعأ نأل رونلا نم رثكأ ةماظلا اوّبحأ سانلا نكلو

 همه



 قحلا لعفي نم اماو .هلامعأ خبوت الثل رونلا ىلإ أي الو رونلا ضغبي تائيسلا لمعي

 له الإو ١9-5١(. :”وي)"ةلومعم هللاب اهِإ هلامعأ رهظت يكل رونلا ىلإ لبقيف

 ؟نيقالجلاو ةنيعيطفوالل .ءاببأت هاجت - ةضاخلا .هتبحم ازيمتم يدسجلا بالا نوكي

 تاكلملل ةبطاق ةيرشبلل يلزألا هبح نلعأ دق يملِإ يحور بأكو اضيأ حيسملاف

 ةيصعملا نع نيبئاتلاب صتخا دق هبح نأ ريغ .ءاوس دح ىلع ىراذعلاو يرارسلاو

 ةلماكلا ةيلقعلاو ةعيدولا ةمامحلاب ير ةسدقملا ةبك:ا عم نيبواجتملا نيبحناو

 يه ةدحاو" اهنع لوقي نأ بواجتلا اذهو حيسملل مث نم ,َوحف .ةراتخملا ةسينكلاو

 ."يه اًمدلاو ةليقع ءيه اهمأل ةديحولا يلماك ىمامح

 ىلا ةيوامسلا ميلشروأ ءاهمأل ةديحو يه ةسدقملا ةيلوسر/ا ةعماجلا ةسينكلا لحأ

 ناميإلاب ءارذعلا ةنباو قحلاو حورلا ةيدومعم ةليقعو 00000 اعيمج انّمأ يه

 قلطنمو حيسملا عوسي دسحب رقم يه ميرم ةسيدقلاو ال فيك .ةسادقلا عم ةبحماو

 ؟(ديحم ايوامس اديدحت سدقلا حورلاب اددحتو ايناث درو ةسينكلا دلوت ثيح ؟هئادف

 تراص دق ىراذعلاو يرارسلاو تاكلملا ةعومجم يهو ةسينكلا تناك نإ نآلاو

 الفأ ءسدقلا حورلا ديدحتو يناثلا داليملا لسغب ةدحاو ةليقعو ةلماك ةمامح اذكه

 رايتخاب تتاب دقو ةديحولا ةلماكلا ةمامحلا هذه يه ىرحألاب ميرم ءارذعلا نوكت

 نيب نم تريتخا .دق ةكلمل امنإ اقح ؟ةروكابو ًالصأو ًاقلطن.. ةسينكلل سدقلا حورلا

 ةيراجو (4:4 هزم) ريفوأ بهذب برلا نيب نع سلجتل تاريثكلا تايملاعلا تاكلملا

 ةلالدب دودح ىصقأ ىلإ ميلستلاو سيركتلاو ةعاطلا اهيف تلئمت دق هل ةمأو برلل

 .(١:58ول) "كلوق بسحب يل نكيلف برلا ةمأ انأ اذوه" ليئاربج كالملل احلوق

 اعيشإ ةرينك .تانيدعلا ,تايللعلا ىرازغلا ني نم امآ .برلت .تنيعت دق ملع ءارذغو



 شإ) "انعم هللا هريسفت يذلا ليئونامع همسا وعدتو انبا دلتو لبحت ءارذعلا اه" ةلئاقلا

 ةكلف نكوتس نه ةبوتكملا ةملكلا اقالطإ اهيف تمت دق كلذ لجأ جره ب( 1117

 . يه اهمأل ينديحو ىلماك مام يص هدحاو .ددع الب ىرادعو ةيرس نونامثو

 نإف نآلاو ."اهنحدمف يرارسلاو تاكلملا ءاهنبوطف تانبلا اَأر ( يه امدلاو ةليقع

 سال تناك كإو .اذكه ءارذعلا بووطت ليئاربح كالمل ناسلبو مءامسلا تناك

 بّوطت ةيقنلا ةرهاطلا ةيوارذعلا سئانكلاو ةريقفلا يرارسلا سئانكلاو ةينغلا ةيكلملا

 اهوطت اقاذ ءارذعلا ةداهش بسحبو ضرألا لئابق عيمج تزاك نإو .اذكه ءارذعلا

 ؟اذكه ءارذعلا يسفن اي تنأ يبوطت مل نإ ليولا تحت يسفن اي نيعقت الفأ .اذكه

 ةبهرم .سمشلاك ةرهاط رمقلاك ةليمج .حابصلا لثم ةفرشملا يه نم- ٠

 ةيولأب شيجك

 برلا ةمآ امإ .فسوي هممسا دواد تيب نم يذلا لحجرلل ةبرطخملاو ميرم ءارذعلا اإ

 عوسي ةيلزألا ةملكلاب ىلبحلا اُإ يلق ةيهلإلا ةروشهلل اهايح تملس دقو

 .ىعديي هللا نباو سوّدقلا وه اهنم دولوملا كلذ لجأ نم .سدقلا حورلا نمو حيسملا
 يلا ةسبايلا نوره اصعو «ءانيس ف ةسدقملا رانلا اهيلع تطقس دق لا ةقلعلا اغا

 يبههذلا طسقلا كاذ اإ .يصعلا رئاس نود توباتلا لخاد ازول كترمأو تحخرفأ نق

 اهار يلا ةزجلا اهإ .انبر حيسملا عوسي ءامسلا نم لزانلا ْنملا ىوح دق يذلا

 اهورفب أفدتيو لوقحلاو ردايبلا شاطع هنم برشيل ًايح ءام ةئلتمم رديبلا يف نوعدج

 جاومأ قوف اهتسادقو اهتيوارذعب ةيفاطلا حون ةنيفس اهفإ .ءاتشلاب نوفحترملا ةارعلا
 .انبر حيسملا ديدجلا حون ةدايقب كلذو كالحلا نم نيبكارلاب وجنتل نافوطلا



 ًالئاق“اويلا'اهنغ ابنت ادق ئللاو نيقفانملا ةبوحعأو نيملاعلا ةيآ ميرم ءارذعلا اهإ لحأ
 "ليئونامع همسا وعدتو انبا دلتو لبحت ءارذعلا اذوه ةيآ هسنذ ديسلا مكيطعي نكلو'

 رمقلاك ةليمحلاو اهتيوارذعب حابصلا لثم ةفرشملا يهو ال فيك .(14:7١شإ)

 ةيرشبلا تفلأ لهو ؟اهتدالوب شيجك ةبهرملاو اهلبحب سد.شلاك ةرهاطلاو اهتفعب
 ؟زمقلا«اذهك ؛ارمق"تتياعو ؟حابصلا“اذهك ًافرشم ًاحابص تأرو ةيآلا هذهك

 4 ا كرح ولا اناناإ#_ ةليهتو يعز نعت فطن 94 حشا هدفك ةرهاظ است :تدهاشو

 ةغراخ فذ المول ناؤيعتبو تعور يل رول“ ةغاسلا ةايق نحو :ارذعلا هل ىف دق اذان

 .تومل اتوم كنلوألو ةايحل ةايح ءالؤحل ,نيدحلملا بولق يف ةسورغم

 شيجلاو ةرهاطلا سمشلاو ليمجلا رمقلاو حابصلا اذه ءارذعلل نيأ نم نكلو

 (5١-5؟1ؤر) ؟"رينلا حبصلا بكوك وه" يذلاو حيسملا رم سيلأ ؟ةيولأب بهرملا

 دؤإد هنع لاق يذلا حيسملا نم سيلأ .(” :4الم) ؟اهتحنحأ يف ءافشلاو ربلا سمو
 مب تلمس هم رمز 39" كيتفنش "لع «ةمعتلا- تبكسلا  رشبلا يب نم الامج عربا نأ"

 .(47:1/وي) ؟"اذهك ناسنإ طق ملكتي مل" هنع بتك دق يذلاو

 كب: اين الامج املامح الو . ايملإ اجابض لي اضاخخ اسزيبص ءارذعلا حابص نكي 1

 نحن هئلم نمو" بوتكم وه امكو .ةسبتقم لب ةيلصأ ةراهط اقراهط الو .ابستكم

 ءارذعلا رشب ليئاربج كالملاو ال فيك .(7:1١وي) "ةمعن قوف ةمعنو انذحأ ًاعيمج

 ولإ) ؟"ءاسنلا يف تنأ ةكرابم كعم برلا ةمعن ةئلتمملا اهتيأ كل مالس" لوقلاب

 6٠ :1ول) ؟"هللا دنع ةمعن تدجو دق كنأل ميرم اي يفاخت ال كلذك هلوقو .1

 14 'ئدلا رائنألا نأ دع ني.ةلزاك ةماث ةيغؤم لكو ةحلاض ةيطغ لك اق .(

 ١17:1(. عير "”نارود لظالو رييغت هدنع



 ةبحم هلا هنوكل سيلأ ؟ةسينكلا يلاتلابو ؟ءارذعلل اذه هلامج هللا ىطعأ مالع نكلو

 ةسدنلا هعمسك و ةدينحلا هعئامنإا كراتشي نأ فكلذي .داراف ؟ءانف هلو ءاطع دكر

 ةراهطو شهدم لامجو رينم حابص نم هلام لكب تاذلاب ءارذعلا صخش يو

 نادل درو "يانا سل عربي مسا ذي اذن ان ؟ةىرع ةرتر "هيف

 رارشألا ىلع هسمخش قرشي ناك نإ هنأل" دابعلا هداحبأب كراشي ايئادف اهإ لب داحبألاب

 رطميو قرشي'" يرحلاب مكف .(15:5تم) "نيملاظلاو راربألا ىلع رطمبو نيحلاصلاو

 نأ فرعن رارشألا ءابآلا نحن انك نإو ؟"هنوبحي نيذلل تاريخلاو سدقلا حورلاب

 يوامسلا بآلا يطعي يرحلاب مكف ءاننولأسي مهنأل اندالوأل ةنسحلا اياطعلا يطعن

 اسمو لايج ارمقو ارنب اهناص ءارذعلل نوكيل كلذو يلا نيدلل تاريخلا

 ءارذعلا تعفُر دق لاح لا سدقلا حورلاو ةللظملا هللا ةوقب لح.أ ايهم اشيحجو. ةريفاظ

 حيسمل اكدالوو ةيلزألا ةملكلل اهدسجتبو .ةيرشبلاو ةيحررلا تايوتسملا ىلعأ ىلإ

 «ءسمشلاك ةرهاط ءرمقلاك ةليمج «حابصلا لثم ةفرشم تيعأ دق وللا

 ىف سبل داضيأ دامسلا قو لب ةييبحت ضرألا قف نيل كلذو قيرلاب شفاك
 يفو لب ىفكو ةروظنملا ةسينكلا يف سيل .اضيأ ةكئالملا يفو لب طقف سانلا
 .كلذك ةروظنماللا

 مو" هلوقك هناطلسو هكلم يف نيسيدقلا كراش دق برلا ناك نأف نآلا امأو

 ايسرك رشع نا ىلع اضيأ متنأ نوسلحت هدحم يسرك ىلع ناسنإلا نبا سلج
 مكل تددعأو تيضم نإو" كلذك هلوقو ."رشع يثالا ليئارسإ طابسأ نونيدت
 -4١17:1وي) "اضيأ متن هإ نرركات نركا نيم ل مكذحاآو اضنأ نآ اناكم

 0 يل رك حا رار يمل يت حاولو 24

 ظفحيو بلغي نم" اضيأ هلوقو .(١1:ؤر) "هشرع يف يبأ عم تسلحو اضيأ
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 امك ديدح نم بيضقب مهاعريف ممألا ىلع اناطلس هيط.أسف ةياهنلا ىلإ ىلامعأ

 لؤقكو:(707/-557:5ؤر) "ئبأ دنع نم اضيأ انأ تذحأ امك فزحخ نم ةينآ رسكت

 نوملعت متسلا ةكئالم نونيديس نيسيدقلا نأ نوملعت متسلا" اضيأ سلوب لوسرلا

 مت :وك )7 ؟ةايحلا هذه-رومأ ىلوألابف ةكئالم :نيدنس اننأ

 فيكف ناناطلبو انريمررةيرلا_تيوكلم “قف .نيسيدقلا ناشي وهذذه_ناك_نإ نآلاو

 عقو دق يرشبلا اهلاحب فو ىلوأ باب نمو كلذك مير» ءارذعلا نأش نوكيال

 لاق ناو ؟اذيفنت ءادفلاةيلمع تانفت دق اديسملا تاذ يفو لب ؟ايلمع اغوقو دسجتلا

 ,(*ه:١٠وي) هللا ةملك مهيلإ تراص دق اذكه هنأل ةحملا مهنا ةاضقلا نع برلا

 ةيهلإلا ةملكلاب رشبت مل يهو ىلوأ باب نم ءارذعلا نع كلذ برلا لوقي مكف
 ناك )نإ نال ني يقاوم نسوان وا فاطم اهم فاك ادت انقإ ]ينو ييبشف

 توكلم ف ريغصلا نكلو نادمعملا انح ويك اهظغ ءاسنلاب كيلا ومين دجوي ال

 ةهها اوّمس دق نيذلاو ءايبنأو ةاضق نم هوقبس نمم مظعأ يل لابو .هنم مظعأ ءامسلا

 ةميظع تاوامسلا توكلم يف ىربكلا يهو ميرم ءارذعلا نوكت يرحلاب مكف
2 

 دق امك كلذل ؟ديحما يئادفلا دسجتلا ةدعاق يهو ءاسنلا ديلاوم نيب ادج ةميظعو

 اذكه «ةسدقملا ةسينكلا لاثم يه ىلاو ءارذعلا صخش يو ةيناسنإلا يف هللا سنأت

 .عوسي حيسملا يف كلذك تهلأت دق ءارذعلا صخش يفو د.دجتلاب ةسدقملا ةيناسنإلا

 بالا نْسرَدْيَحشَول" امك" ادحب هدجم انيأرو اح لخأو 20 ةةلكلا ولبص" امك هنأل

 مسج يف عفتراو هارب[ راض لق هيأ 'اذكم 0114 قو "قو نيل ول

 لوقك اكلمو اناطلسو اثاريم اهنم ئلتميلو اهيف لحيل تارامسلا ىلإ حيسملا ةيرشب
 نوصلخم متنأ ةمعنلاب .حيسملا عم انايحأ اياطخلاب تيارا هيلو لوب نوجا

 ف اذإ .(5-ه:7فأ)"عوسي حيسملا ف تايوامسلا ل هعم انسلجأو هعم انماقأو
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 هللا ىقتلا دق ,ةسدقملا ةسينكلا ةدلومو ةديدجلا ةيناسنإلا ةيلخن يهو ميرم ءارذعلا

 ةمعنلاب .تايسالاو اناثإ يدسحتلا عاقللا اذ هللا ناصف هللا, .قاستالاو .ناسنالاب

 .("59154-٠١:5وي) الإ

 ةعطاللا يبسب :ناستالاو .هللا نيب. هدبلا نم اذكه .تعقو دق ةعيطقلا نأ امكف :نآلاو

 دسحت ببسب لصح دق اضيأ ءاقللا اذكه ءءاوح ةطقاسلا ىلوألا انمأ يه ةأرما يف

 ىلوألا ءاوح لذأ دق ناطيشلا ناك نإو .ميرم ةديدجلا ةينانلا انمأ يه ةأرما يف ربلا

 اذكه «يدعتلا ف تعقوو ناطيشلا نم تيوغأ دق اًهوكل ةئيطخلاب اذكه اهلسنو

 دسجتلاو ةراشبلاب هللا تعاطأ دق اهفوكل ربلاب اهلسنو ةيناغا ءاوح دحب دق اضيأ هللا

 سلوب لوسرلا لوقك ديدجلا اهلسن يقاب عم صالخلاو يهإلا ربلا ىلع تلصحف

 سومانلا تحن نرارع ةأرما نم ادولوم هنبا هللا لسرأ نامزلا ءلم ءاج امل نكلو"

 ءارذعلا ةيرشب مسج يف اذإ .(4:؛لغ) "ىبتلا لاننل سومانلا تحت نيذلا يدتفيل

 دسجتلا يف هتدارإ هللا ققح دق ةديتعلا ةسينكلاو ةديدجلا ةيناسنإلا لاثم يه ىلاو

 يللا ادعس ةيطخلاب ةيئايعلا ةينيانسا ةيانبنالا تدع سب ه2 هيلو هك“ ءادقلاو

 ناطلسلا و كلملا يف اقاحومط يوارذعلا يدسجتلا ربلا اذه يفو كلذب تدجوف

 ةيصخش يو ةسدقملا ةسينكلاو ةديدحلا ةيرشبلا ريصت ١ اذإ فيكف .ةيهولألاو

 ةبهرم ءسمشلاك ةرهاط «رمقلاك ةليمح حابصلا لثم ةفرشب هذه ةيجذومنلا ءاردعلا

 ؟ةيولأب شيجك

 عطق دق اهيف حيسملاو ,حيسملا لبج قوف ةعوضوملاو ةسدقملا ةنيدملا يه هذه معن

 البج ريصيل ءارذع نم ادولوم ءاج لب" .يعيبط عرز نودبو نيدي ريغب رجحلاك

 را ا 7-4 اديغو اناظلسو ةرن ضرألا لك ال اميظع



 ال ىهو عمجأ ملاعلاو ايسآ يف ةدوجوملا ةعبسلا ةيبهذلا رئانملا ةدعاق يه ءارذعلا اقح
 3 ال - َ

 اريثم ابهذ لب ارانو ارون حيسملا عوسي دسجتملا هلإلا اولك ةقيلخلل نلعت لازت

 مل نإ اعط ةيطذ# نم نم لهو .فاعضأ ةعبسب ىمخم نوتأ رانب امك ىفصمو

 نم مكو ؟ايئادفو ايتوهال اسيسأت ةيوارذعلا ةيزيربالا ةدعاقلا هذه ىلع سسؤت

 لق 'اهوكل ”افاكرأ“ تحزحرثو اهتيز ذفنو اهجارس أفطنا دق روصعلا ربع ةرانم

 رجحلا كايذ ىلع تبثي مل نإ راحبلا نافوطو راطمالا لوزنو ريصاعألا هجو

 نيج ايش الزج زاض دقو حينما
 9 ١

 اذكه نوكف «ةيلوسرلا ةيوارذعلا يسينك اي «ةيقرشلا ةيويسآلا ٍيرانم اي تنأ امأو

 يكل ةيوازلا رجح هسفن حيسملا عوسيو ءايبنألاو لسرلا س'سأ ىلع دبألا ىلإو ةينبم

 لثم ةفرشم َكاَذِإ ئوكتف .ةيدلسجتلا كتدَعاقو يوارذعلا كناكم نع ىحرحرتت ال

 مويلا تنأأ نكلو .ةيولأب شيجك ةبهرم «سمشلاك ةرهاط ءرمقلاك ةليمج «حابصلا

 ؟ميرك يلوسر ديعصو ديحب ىوارذع ىوتسم يف امح

 ةيولأب شيجك ةبهرم «كتايح يف ةراهط ؛كتعلط يف لامح «كتقارشاب حابص تنأأ

 ميلا َكْنِإ مآ ؟ةيلوّسرلا ةسينكلاو ميرم ةسيدقلا نأش كلذ ف كنأش ؟كتلاسر يف

 ؟راهنلا ةعبار يف ةفوسكم سمشو «مالظلا طسو فوسخم رمقو ءاسملا لثم يلوم راش

 ةيلوسرلا يلالعلا كيتاه نم مويلا تنأ نيأ لب ؟لارتلا طسو يف رقهقتم شيجو

 ةيليحنإلا رامقألاو ةفرشملا ةيحورلا تاحابصلاو ةقلطنملا ةيلوسرلا لفاحجلاو ةبهتلملا

 ؟ةبهرملا ةفحازلا نيسيدقلا شويحو ةرهاطلا ةيوامسلا سومشلاو ةليمجلا

 ه5



 له مركلا لعقأ له رظنألو يداولا رضخ ىلإ رظنأل زولا ةنج ىلإ تلزن ١-

 تامرلا رون

 فيرش موق تابكرم نيب يسفن ينتلعج دقو الإ رعشأ ملف -
 .ةيضرألا تاردحنملا ىلإ ةيوامسلا ةورذلا نمو ضرألا ىلإ ءامسلا نم حيسملا لزن ةمض رآلا ت ا[: لا هدف . فدألا ش 5

 ضرألا .لإ :تاوامسلا .تلزن اذه قيمعلا هلورتيو. ..بيلضلاب اتوه ..توللا لإ. لب

 توملا لالظو يداولا قامعأ يفو ةقيحسلا ةعقبلا ف كانهو .ضرألا تحت ام ىلإو

 اشويج اهمادقأ ىلع تماقو تشاعو تشعتراف ةسبايلا ماظعلا حيسملا سمال

 لق يا سأل و نإ "ايهم انيجيع ارا رطمللا" قع... ىدلاولا» طنا و ةميظع

 .ًرارضمعا زودللا نم ةئج ىلإ حبسملاب توملا لالظ يداو

 د طسو ْق ربقلاب نفد ثيحو ةبشخلا قوف حيسملا عفر ثيحو كانه لحج 3 ميبضأا ل ١ بتقلان قو. ةيكرلعا قاف ارق كان ا

 مركلا لعقأ يئادفلا توملاو ملألا قامعأ يف كانه .ايهشو ذيذل هللا توكلمل زوجلا

 توملا قامعأو يداولا لفسأ نم تقلطناو ءراكبألا ةسينك تدلوو نامرلا رونو

 قيمعلا لورتلا اذه ىلإو .فيفعلا ديحمبا بعشلا بئاحسو فيرشلا موقلا تابك رم

 نأ ةسلخ بسحي مل هللا ةروص يف ناك ذإ يذلا" هلوقب سلوب لوسرلا راشأ بيرغلا

 دجو ذإو سانلا هبش يف ارئاص دبع ةروص اذخآ هسفن ىلح.أ هنكل هلل الداعم نوكي

 ' 5 / ١ 5 38 7 ِ 9 9 1 ١ . ١
 ' نسيج نسوا بيلصلا توم توملا يح عاطاو ةيسفل عصو ناسنإك ةايها ىف

 لفسأ يف زوحلا ةنح رضختو ضرألا نطاب يف نوفدملا عرزلا ومني ال اذإ فيكف

 بكسنيو اريزغ هيلع لطهي يوامسلا رطملاو نامرلا رونبو مركلا لعقيو يداولا

 حايرو ؟اديحم اعاعشإ هئاشحأ يف ربلا سمش هيلع ءيضيو ابيكس هبلق يف بحلا



 - 5 :1/زح) ؟"افينع ابوبه اهيصاقأ ىلإ تاوامسلا ىصقأ نم اهيلع بت تاوامسلا
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 ابصع مضتو امحل ئلتمتل اضعب اهضعب ىلإ ةسبايلا ماظعلا عمجتت اذكه معن
 اميظع اشيج ةقيمعلا ةعقبلا طسو نم ضفتنتو لب ًاحور سفنتتو ادلج يستكتو

 اذه يببملا هلورتبو 0 ءامسلا نم اهيلإ لزن دق حيسملا ةايحلا سيئر نأل 5

 يرضخأ زوج تانجو نوتيز نيتاسب نايدولاو ال زانم نفادلاو 0 رباقملا كينفا

 روبقلا نيب نم ةايحلل هدوعصب نوكيس فيك ىرت .ارونم نامرو مورك قئادحو لب

 رمألا ؟نامرلاو مركلاو زوجلل رارضعاب ًارارضخاو روبقلا يف نيذلل ةايحب ةايح الإ

 ةاطحن دعب نحنو هنأل انل هتبحم نّيب هللا نكلو" ًالئاق سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا

 بضغلا نم هب صلخن همدب نالا نورربتم نحنو |ريثك ىلوأالابف انلحأل حيسملا تام

 نخحنو .اريثك ىلوألابف 'هنبا .تومي هللا عم انحوص.دق ءادعأ دعب نحنو انك نإ هنأل

 .(١١-/8:هور) ' هتايحب صلخن نوح لاصم

 اهيلإ حيسملا لورتب اقح ءامس نايدولاو رباقملاو نوجسلاو خاوكألا ريصت الفأ نالاو

 هل ةريفع ميحجلا نأل اهنع حيسملا يلحتب 5000 باح سلا تاحطانو روصقلا

 يداولا لفسأ يف حيسملا بيلص تاب اذإ اذكهف ؟هئادفو هبح يف حيسملا دحوي .٠ ٠ 7 5 .٠ 2 .٠ © رع 8 - .٠

 تناك ةنشلو ةايأ تناك هيف قآل" ارك زم .نامسلل و اماقع .ءادقللو .اشرع ةايحلل

 نم داعترالاو قامعألا نم باعترالاو يداولا نم اذإ فوخلا مالعف .داحم ةيسقنل

 ةايحب ةايح ثعبستل ةايحلا هعم تعجطضاف كانه عجطضا لق حيسملاو تولملا



 ماقأ يذلا حور ناك نإو" سلوب لوسرلا لوقك ؟روبقل ف نيذلل اهعاجطضاب

 مكداسجأ يبحيس تاومألا نم حيسملا ماقأ يذلاف مكيف انك اس تاومألا نم عوسه

 ١(. ١:ملكمر) "وكيف نك اسلا هحورب 55 ةتئاملا

 رثعبتت م َملو ؟عبشي نم عم اتوم عبشي مويلا ىلإ ربقلا يف حيسملا قبي مل مالع نكلو

 مل فيكو ؟ا رثعبت مهماظع ترثعبت نم عم ةعساولا ةعقبلاو اقيمعلا ةرفحلا يف هماظع

 ربع نيقيدصو عابتا نم 7 فل نمو دواد دسح نياع 53 اداسف هدسج+ نياعي

 لزن امدعب قيحسلا يداولا اذه قبي مل اذاملو لب ؟ةنياعم ةنحاللاو ةقباسلا لاجألا

 نم .تانعب ناض لب. ةافيخع .توملاو اعوقم ريقلاو ابعرم ايذاو, ءاطستلا نم مجيسلا هيلإ

 راص لب ؟ابيط اذيذل نامرلا نم ًاسودرفو ؟ايهش بنعلا نه امركو ؟ارضخأ زوجلا

 اند الإ حيسملا نوكل ل 00 ةايح توملاو ايردرل يداولاو ءاس ربقلا

 يه ةيطخلا ةرجأ نأ" ثيحو ؟ةيطخلا مكحب توملاب دسفي .ذأ نكمي ال اي يرش

 هلوق بسحب ؟الإ سيل ناسنإلا نع 55 توملل هسفن عضخأ دق هنكلا "تروي

 نأ ناطلس يلو اهعضأ نأ ناطلس يل اذ نم انأ اهعضأ لب ئم اهذخأي دحأ سيل"

 لحأل ماقو اناياطخ لجأ نم حيسملا تام دق اذكهو .(١٠8:1١وي) '"اضيأ اهدا

 هكسمي نأ توملا عطتسي مل ناسنإ لك لجأل توملا ملأ قاذ امدعب هنأل .انريربت

 ةايح ًايطعم هتيرشب مسج يف ماقو توملا عاجوأ ضقن .دكل «يتاذلا هرب ببسب

 .ةحودزم روبقلا يف نيدلل

 قوف ىلإ اهءانبأ عفريل يداولا قامعأ ىلإ اذكه لزن دق حبسملا ناك نإف نآلا امأو

 نم عزف ٍقو بيهر توملا نم فوخب مويلا شيعن مالعف .ارارحأ اهارسأ قلطيو

 الإ عمسن الو ةرثعبم اماظع الإ سمادلا يداولا كايذ ف ىرن ال نحنو ؟فيثك ربقلا



 كلذ. نإ ؟ةفئاخ ةدساف توملا حئاور ىوس مسنتن الو ةديعبلا قامعألا نم ًانينأ

 ملو نحن انسوفن يف بلصي ملو نحن اننايدو ىلإ ءامسلا نه لرتي مل _حيسملا نوكل

 ال اذه لجا نمف .نحن اناياطخ روبق ف نفدُيو نفكُي ملو نحن انبولق ف عجطضي
 ةرثعبم حاورألاو بولقلاو ةشحوم روبقلاو .ةبعرم ةقيمع ةسباي انيف ةيدوألا لازت

 انيف يداولا لوحتي فيك هنأل .ةعشب ةرخن اماظع ةءولمم :عقبلاو يداولا لفسأ ف
 نإ «ةايحلاو بحلا ناّمر رّونيو انيف بلقلا مرك لعقيو .رضدخألا زوحلا نم ةّنج ىلإ

 لح -جملاعلا ادلع رمل بزي عبااايالطلماو هيوتانلا نع ؛حيسملا عم نحن تع

 يذلا ام لب ؟(5:5فأ) "ةيصعملا ءانبأ يف لمعي يذلا حورلا «ءاوحلا ناطلس سيئر

 ًالعف هيلللاراويقءاكأو كاد نيرخآلا نايدو ىلإ حيس.ا لزن نإ هنم انآ عفتنأ

 اهم علال داقتادأا امأو. ؟فيكأ "نيسئدقلا امرأ زوزو اديقي قينمؤملا مورك لعقأو

 دهشم نم بعترأو ربلا مدعل ةعداوملا ةنوفع 6-0 ناميإلا مدعل يداولا ةشحو

 تمي مل هنأكو ةيبلسلا ةلاحلا هذهو يل حيسملا نوكي الفأ ؟ىدحلا مدعل ةرثعبملا ماظعلا

 ؟اديكأ توميو يداولا قامعأ ىلإ ردحني حلو دسجتيو لزني ملو الصأ

 لحأل هبح عفادبو اهقامعأو ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزن دق ناك نإو حيسملا اذإ
 ريغ نانيل] لكي تيرفتفلا ىلإ دعصتو )ناسنإ لك .تاومألا_نم ميقيلو ناسنإ لك

 جورخملا دشنيو هتئيطخخ نع ىلختيو هتاذ نع لزانتي يذلا لمشيو لمش دق هلوزن نأ
 ةعاسل اهإ أد هيداو قامعأ نم ضافتنالاو هرورش خف نم تاللفإلاو هنجس نم

 نوعماسلاو هللا نبا توص اياطخلاو بونذلاب ىتوملا عي عمسي اهيف" ةمساح

 يف ةيطخلل تامو مهسوفن نايدو ىلإ حيسملا لزن نيذلا ءالؤه .(55١:هوي) نويحي
 تحتفتو ةبلصلا بولقلا تب اختك و تناسائسألا هلورتب .تّرتهاف ءمكولق قامعأ

 ةاكسراةبكإ ؟هقرالا#لرخك» كاذإ وأ“ ةالفالا سفنلا- رضاع“ :تمحالتو ةنفعتملا -زوبقلا

 ميكو



 ةيح اهايم نأل .نامرلا رّونيو مركلا لعقيو رضخألا زوملا نم تاّنج ىلإ نايدولاو
 اُكإ 5 .يداولا لفسأ يف عجطضا دق ايح ايلزأ 557 ةيربلا ف ترجفنا دق

 توملاب توملا نوّدحتي اوحار نيذلاو فيرشلا موقلاو نيسيدقلا ءالؤه ىلوأ ةمايقل

 لفسأ يف اودقر دق مه اذإو .ةايحلا توصب يداولا نوبعريو ملألاب ربقلا نوعزفيو

 نم اوبجعتت ال" لوقي توصلا ىلإ ةيناث نوعمتسي ام ناعرسف ةربابج اذكه يداولا

 اولعف نيذلا جرخيف .هتوص روبقلا يف نم عيمج عمسي اهيف ةعاس تأت هنإف اذه

 -؟/م:هوي) "ةنونيدلا ةمايق ىلإ تائيسلا اولمع نيذلاو ةايهلا ةمايق ىلإ تاحلاصلا
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 اينآ نوعتمتي نامبإلاو ةبحملاب مويلا هللا نبا توص نوعمسي نيذلا راص اذكهو

 يفو كلذك دسملا يف ةايحو رارضعال انوبرعو حورلاب ةبحو سفنلا يف رارضخاب

 هللا نبا توص نوعمسي ال نيذلا امأو .ةايحلل نوموقيم. مهفوكل «ريخألا مويلا

 يدسبللا فافجلل انوبرعو حورلاو سفنلا يف فافحلا ًاينآ ههدوسيف نامإلاو ةبحماب

 .كالهلاو توملل نكلو نوموقيس موكل ريخألا مويلا يف رانلا قيرحو

 اوررحت و رابلا حيسملا ةايحب اورربت دق موكل فيرش موقل :الؤه نيسيدقلا نإ معن

 ال مفوكل فيرش ريغ موقل كئلوأو .بوعشلا راع قحبو يه يلا ةئيطخلا راع نم
 قطا ةيسادقوب هلا ير نع نورديو اراعك .كالاو داسفلاو اراه ةيطخلا نوسيلب اولاو

 تاّرقم ءاينغألا يلالعو ءامظعلا ققشو كولملا روصق دعت مل كلذل .ةئربت هفرشو

 حيسملا عوسي يملإلا ربلاو اسولج اهشورع قوف سلحي داسفلا املاط ةماركو فرش

 نيجاتحما فئارصو نيسئابلا مايخو ءارقفلا خاوكأ دعت ملو و ا اهنع درطي

 ةيطخلاب داسفلاو .اهاياوز يف عئكتي حيسملاو اهيف عجطضي ربلا املاط ةئيند تارقم



 اقالطإ ةيطخلاو «ةماركلاو فرشلا ردصم وه اقالطإ حيسملا نأل .اجراخ ادورطم

 .راعلاو ةءاندلاو ةلذملا ةلع يه

 ايدبأ اقالط ةيطخلا اوقلط دقو افيرش اهرق نوسيدقلا ءالؤه نوكي ال فيكف اذإ

 .ًايتاذ ابلص ملظلا نيروفيوذ اوبلصو 5 اتوم ملاعلاو اسجلا داسف نع اوتامو

 موق نوكي ال فيك ”ا كعب ايبلق اداحتا حيسملا ْق ربلا عم اودحتاو

 عوسي ناسنإلا نباو نايينالا ءايريقارذل ) ارتاعو اوضاع دقو انيرش اذه نيسيدقلا

 فرش وه نم تلمح دق اًفوكل ةفيرش ةبكرم يه ءارذعلا تناك نإف ؟حيسملا

 كلذك مه نوسيدقلاو لسرلاف .حيسملا عوسي رابلا ىودقلا ضرألاو ءامسلا

 ارب نيرّشبم مث نم هب اولاجو حيسملا سودقلا تاذ اولمح دق موكل ةفيرش تابكرم

 دحاو لك دمتعيلو اوبوت" نولوقي مهو ةئيطخلا راع نم ممألل ًاصالخو بوعشلل

 نأل .سدقلا حورلا ةيطع اولبقتف اياطخلا نارفغل حيسملا عوسي مسا ىلع مكنم

 :١عأ) "انهإ برلا هوعدي نم لك دعب نع نيذلا لكلو مك دالوألو مكل وه دعوملا

 ىلإ انتيرشب مسج يقو .هتبكر مه برلا دوعصب لب بسحف كلذ سيلو .(159-

 هتابك رمي دوعصلا ةلاد فيرشلا هموق حنم دق ةمظعلا شرع نيمب نع هكلمو ءامسلا
 الإ ءامسلا ىللإ ةيوارذعلا ةبكرملا دوعص امو .ءامسلا ىلإ كلذك ةيدسجلا ةيرشبلا

 عقاولا كاذ كلذك ءامسلا ىلإ ةفيرشلا نيسيدقلا تابكرم ةفاك دوعصل ةيحلا ةنيعلا

 فاتك هسفن برلا نأل" ًالئاق سدقلا حورلاب سلوب لوسرلا هرقأ يذلا ديحا
 حيسملا يف تاومألاو ءامسلا نم لرتي فوس هللا قوبو ةكئالم سيئر توصب

 ةاقالل بحسلا ف مهعم ع فطخنس نيقابلا ءايحألا نحن مْ الوأ نوم وقيس

 1١5-١7(. : ست ١١ "ءاوهلا ف برلا



 كبلق فو كفاتكأ قوف سوّدقلا حيسملا مويلا ةسينكلا اها نيلمحت لهف نآلا اماو

 اهامشو اميرغو اهقرش اهلك ةقيلخلا ةميرك ةبكرمك هب زيفوطت فيرش موقكو
 كتانج يه نيأو ؟ةديحما ةيلوسرلا ةبكرملاو ةفيرشلا ةيوارذعلا ةبكرملاك اكّيونحو

 ءادفلا تانج .ةسادقلاو ٌربلا تانج ؟نامرلاو موركلاو زوحلا تانج «مويلا ءارضخلا

 ؟ةماركلاو فرشلا تانجو ةبلغلاو رصنلا تانج «ةمابةلاو قحلا تانج «ةبحم او

 اان 5 ا : 5 ٠ عا د
 موركلا لاعتس ىلإو زوجلا هنج لإ برلا حيسملا يعبتا «نيرشعلا نرَقلا ةيلدحم اي الإ

 صوصللا نيب ةبشخلا قوف عجطضيو ابيبح يداولا ىلإ لرتي ثيح «نامرلا سودرفو

 5 ع 1 1 مخ 1 ل لاا 5
 قامعأاللا كيتاه يو كانه لجا . ايما تاتسبلا طسو 8 ربقلا 5 نفديو اسودق

 ةمايقلا ثادحال ةدهاشو ةديحم ةبكرمو ةفيرش امبرم لب ةئيند ةيلدحم ال نيريصت
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 كنايدو ىلإ حيسملا لرتي الف .ءكئايربك نع يلزتت مل نإف يسفن اي تنأ امأو

 . كرصانع ةعقبلا ف رثعبتتو ظيقلا ةسوبي ىلإ كتايح لوححتتس كاذإو «كقامعأو
 ةلدم لي ةيارك الوب فرش قلل .ىقيي زل اهددعو ةيلاي اناظع كتانؤكمو عالشأ

 نيفرشتتو ةيرماس اي نآلا نيبوتت الهف .ةنونيدو ةمالم ردخألا مويلا يفو ةناهمو

 ؟ةءاروس ةيقينيف اي نيرربتتو

 يف نورت اذام كيلإ رظننف يعجرا يعجرا تيملوش اي يعجرا يعجرا ١-

 ندفص صقر لثم تيملوش
 ءابالا ةشينكاب ؟نيدفملا لسرلا ةسينكاب ؟نوونكملا زاكيألا ةسينكاي هخنأ نبأ

 سمشلاك ةرهاطلا حابصلا لثم ةفرشملا ةبوبحملا تيملوش اي تنأ نيأ معن ؟نيمهلملا

 هه(



 تابكرم نمو ؟ناّمرلا رونو موركلا لاعق نمو ؟كلت ءارضنخلا زوجلا ةّنج نمو

 ؟تفيثرشلا موَقلا

 ةنيدفلاةفوحلا يقتل زال بمقتل ةريدكلا نشنيدلا اهدحو ,عويلا .ثسلج دق: اقع

 يقنقليسلا ثيليؤ# جالا ةميظعلا هذه «ةلمزأك_تراسد فيك نكلو ..رصانعلا

 لدعلا .ناك ا ةنالم .ةيناز ةنيمألا ةيرقلا تراص فيك لب .(١1:١ارم) ؟نادلبلا

 ماب ههارغ هلي اذ زاهش ذي غوابمف] كر + كازاسن ؟نولتاقلاق -نآلا ؛ةمأو .-:اهيف تيب

 .اياطعلا عبتيو ةوشرلا بحي مهنم دحاو لك .صوصللا ءاذغلو نودرمتم كؤاسؤر

 ئضما كلذ .ع0 91-82 :9؛نشإ) ؟مهيلإ لضتال ةلمرألا ىوعدو ميتيلل نوضقي ال

 نم .انأطخأ دق اننأل انل ليو .انسأر ليلكإ طقس ارق كلوا, . ذاع نانا حرف

 .برخلا ةسينكلا لبج لبح نم اننويع تملظأ اذه لجأ ,نم انبلق نزح اذه لجا

 ةلعولاو ةبوبحما تيملوش اي انيلإ يعجرا كلذل ١5(. :هءرم) هيف ةيشام بلاعثلا

 ةنامر ىقلفك كيّدح «ديقانعلاك كييدثو ةلخنلاك كتماق دأل كيلإ رظننف .ةيهازلا

 دواد جربك كقنع لانك كفنأو زمرقلا نم ةلسلسك كايتفش .نيتمامح كينيعو

 كتلحب تيملوش اي انيلإ يعجرا .داعلج لبج قوف ضبار زعم عيطقك كرعشو
 ةمسجلا كتيناحورو ةلّمكملا كتايقالخأو ةسّدقملا كتنيزو ةرطعملا كبايثو ةزرطملا

 .نيفصب لب دحاو فصب ال نكلو ةرصتنملا كتصقربو ةحتجما

 كليجنإب ءكداهشتساو كتداهشب «كتسادقو كتبحمب .تيلوش اي انيلإ يعجرا لحأ

 يحورلا كبطب «يبلقلا يحورلاو يلقعلا ينوهاللا كميلعت ؛يعامتجالاو يحورلا
 ةلرغلا نيبو ةرات ناتخلا نيب .يعامجلا كريشبتو يكسنلا ك.ابعتب ءيدسجلاو يسفنلا

 روصق فو ةّرم نوجسلا يف .رخآ ًانيح برغلا يو انيح قرشلا يف .ىرخأ ةرات
 نيفصب اذكه نيصقرت تنأو تيملوش اي مويلا انيلإ يعجرا معن .ىرخأ هرم ةرصايقلا
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 ةنايرع سمألاب تنك دقو اذكه نيصقرتو اذكه نيحرفتال فيك هنأل .نينثا

 ىفف مويلا امأو ءايمع .ةبيشق دحملا نم ةلح حيسملا تسبل دقف مويلا امأو .ةيراعو

 مويلا امأو ءاصرب .ةملاع ةميكح حيسملا يف مويلا امأو ةنونحب .ةرينتسم ةريصب حيسملا

 ةريقف ةسئاب .ةبورط ةحيحص حيسملا يف نآلا امأو ةلولشم .ةفيظن ةرهطتم حيسملا يف

 ةّيح حيسملا يف نآلا امأو اياطخلاو بونذلاب ةتيم .ةئلتمم ةدغ حيسملا يف نآلا امأو

 يديألابو يصقرتو يحرفت نأ تيملوش اي كل قحي كلذ لجأ نم .ةسّدقم ربلا فو

 ةكيرو هل ءكامسلا قون ةزيقس ضرألا ىلع كيا :كلملل .ةدرض دق .كنأل نيتنضت

 ىتوملا نيميقتو ىضرملا نيفشت تحر حيسملا ناطلسبو قلطنملا اذه نمو ةكيرشو

 ال فيكف .براقعلاو تايحلا نيسودتو ةنسلأب نيملكتو نيطايشلا نيجرختو

 ال فيك لب ؟ءاطع هللا نم كل تيطعأ دق ىلا تايحالصلا هذهو اذإ نيح رفت

 فورخلا ةايح «قايحلا رفس يف تبتك دق كينب ءامسأو .؛لمساو يرحلاب نيصقرت

 لب .يمساب مكل عضخت نيطايشلا نأل اوحرفت ال" اضيأ انبر اق امك ؟ةباتك حوبذملا

 ."ةايحلا رفس يف تبتك دق مكءامسأ نأل يرحلاب اوحرفا

 حوبدملا ريطلاك يصقراو سدوريه نجسو يبليف نجس يف ؛تيملوش اي يحرفا كلذل

 تلفقأو امانصأ نيطايشلل .ترسك :ذف :بيلضلا مذيب .كلنأل. قئاشلا .داوغأ :قوف

 ابوعش ليجنإلا تاقاطبو ًامأ تثرو لب .ًابولقو ًاقانعأ ةاغطملا تسدو ًادباعم روجفلل

 كئايبنأي «ةلئاطسيو كئاملغي .«كلئاستو كارت ثيلوش اي اذإ ىصقراف .ةنسلاو

 نكلو .ككينفالعو .كراخأب .«قظاعوو .كلباتكب «كليسيالاو .فكئادهشب «ةللسوو

 ةسينكلا قال اهيآ امس فو لب بسحف ضرألا ين ال .نيتقوحو نيفصب

 مرت ميفارسلا ةكئالملا تناك نإ هنأل .كلذك ةروظنملا ريغ فو لب طقف ةروظنملا

 لاقو كاذ ىدان اذه نأل" بوتكم وه امك نيفصبو سةقرب شرعلا قوف برلل

 ههزأ



 قذت مل يهو (7 :7شإ) "ضرألا لك ءلم هدحب دونحلا بر سوّدق سوّدق سوّدق

 الط كيلوش,جرفءاذإ, نوكي مكف «عطخت. مل انفوكل.الصأ .حيسملاب ءادقلا ةوالح

 ؟اجودزم ايدبأ ءادف هبيلصب حيسملا اهادف امدعب ًافينع اهصقرو

 قحتسم" نيلئاق ةديدح ةمينرت نومنرتي هذه تيملوش ةيصخش يفو نوسيدقلاف اذإ

 ناسلو ةليبق لك نم كمدب هلل انتيرتشاو تحبذ كنأل هموتخ حتفتو رفسلا ذخأت نأ

 .(3:هؤر) "ةمأو بعشو

 1 ا دلطبأ ءاذكهو ةيتقوج هللا حّبست ةكئالملا سويطانغأ يارونلا ىأر اذكهو

 تيملوشو ةسينكلا ىقبتس اذكه لب .نينثا نيفصب ةسينكلا يف مينرتلا مارفأ سيدقلا

 رفس لوقك .يئادف رخآو يكئالم فص نيفصو نيترئادر نيلاحم ف برلا حّبست

 خويشلاو تاناويحلاو شرعلا لوح نيريثك ةكئالم توص تعممو ترظنو' ايؤرلا

 وه قحتسم ميظع توصب نيلئاق فولأ فولأو تاوبر تاوبر مهددع ناكو

 ةكربلاو دحماو ةماركلاو ةوقلاو ةمكحلاو ئغلاو ةردقلا ذح:أي نأ حوبذملا فورخلا

 اهيف ام لك رحبلا ىلع امو ضرألا تحتو ضرألا ىلعو ءامسلا يف امم ةقيلخ لكو
 ىلإ ناطلسلاو دحملاو ةماركلاو ةكربلا فورخللو شرعلا ىع سلاجلل ةلئاق اهتعمس

 نورشعلاو ةعبرألا خويشلاو نيمآ لوقت ةعبرألا تاناويحلا تناكو .نيدبآلا دبأ

 .(1١-١١5:هؤر) "نيدبآلا دبأ ىلإ يحلل اودجسو اوّرخ

 رربملا اهمينرتو ءامسلا يف دجمملا اهصقر وه اذهو سدقملا تيملوش حرف وه اذه
 حرف نيب قرفلا مظعأ ام نكلو .ذقنملا صلخملاو عدبملا قلانا حيسملل شرعلا لوح

 ضرألا حرف نيب قرفلا مظعأ ام ؟ءانغو مينرت نيبو صقرو صقر نيبو حرفو

 نيسيدقلا تيملوش صقر نيب .رارشألا ءانغو راربألا ميارت نيب .ءامسلا حرفو

 هو



 ءاوح حرف نيبو ةيحورلا ةديدجلا ءارذعلا حرف نيب لب نبطايشلا ايدوربه صقرو

 .ةيدسجلا ةعدقلا

 امأو ."يصلخم هللاب يحور جهتبتو برلاب يبلق حرفي" ةلئاق يلصت ةديدجلا ءارذعلاف

 سأر حّوطت اهتصقر فو ةصقر ناطيشلل صقرتف ةنجاملا ايدوريه امأو ةميدقلا ءاوح

 توبات مامأ كلملا دواد ةصقر نيب قرفلا مظعأ ام لجأ .نبط قوف نادمعملا انحوي

 يفو لمركلا لبج قوف لعبلا ءايبنأ صقر نيبو ديحملا راسدتنالاب احرف برلا دهع
 ال ًاذإ فيكف .ديلبلا راحتنالا ةصقر لعبلا لوح نوصق رد مهو ييبلا ايليإ رصع

 دوادو هفولأ لواش برض" تالئاق نينغي رهو تايتفلا صقر نيب قرف دحجوي

 وه امك ؟يبهذلا نوراه لجع لوح دترملا يليئارسإلا بمشلا صقر نيبو 'هتاوبر

 را يمارس © برشلاو لكالل بعبشلا سلخ" .بوتكم

 امأو ةنجاملا ةعالخلاو ةحيبقلا ةوهشلا ةصقر ىه امنإ رشبلا ب نيب نيطايشلا ةصقرف

 نيطايشلا ةصقر .ةحنجملا ةراربلاو ةسادقلا ةصقر يه امنإ نبسيدقلا يف حيسملا ةصقر

 كاذ ءانبأ ف حيسملا ةصقر امأو ءامدلا كفسو لتقلا ةصقر يه رهدلا اذه ءابأ .ق

 ةصقر .رشبلا ءانبأ يف هللا نبا مد كفسب سوفنلا صالخو ةايحلا ةصقر يهف رهدلا

 ةيداملاو اهنم ةينثولا مانصألا هدابع ةصقر يه امنإ درمتما بعشلا يف نيطايشلا

 ةدابع ةصقر يه امنإ عيطملا بعشلا يف حيسملا ةصقر امأو ةيفسلفلاو اهنم ةيرشبلا

 ةصقر يه امنإ ايدوريه ةصقر .لوجعلا رئاس عم مانصألا لكل رّسكملاو يحلا هلإلا
 مامحلا ةصقر يه امنإ نيفصب تيملوش ةصقر امأو ةتيمملا يشافألاو ةمومسملا تاّيحلا

 يملرو يفتهاو تيملوش اي مويلا يحرفا كلذل .ةديحملا روسنلا ةصقرو ةرهاطلا

 نوبعتيو نوضكري ناملغلا نأل" روسنلاك تاومشلا ىلإ ةديدخأ يعفراو يصقراو

 هم”



 . دحم ىلإ دحم نمو ةّوق ىلإ ةَرق نم نوبهذي .روسنلاك

 برلاب نيحرفت له ؟نيصقرت نم لوحو نيحرفت نم. رصعلا ةسينك اي مويلا تنأو

 نيراتخملا ةكئالملا عم (ناقلبعبت هل نيمئرتو صالخلاو مالسلاب ةرشبملا ءارذعلاك

 نم رثكأب نيصقرتو ةحيبقلا ةوهشلاب نيحرفت مويلا كنأ مأ ؟نيبذعملا نيسيدقلاو
 يئب نم ءامظعلا لوعبو لوجع لوح لب ؟ةّضفلا لوعبو بسذلا لوجع لوح نيفص
 دنع ليلحلا لابج يفو ةرات لكيملا يف ءارذعلاك حرفلا ةصقر مويلا نيصقرتأ ؟رشبلا

 ءاحلا اهدا قتلا فير انياب اناخ "سرع يوغا ةّره رضم- و ؟ئرعأ ةزاق تاباضيلا

 كنأ مأ ؟ىرحخأ ةَّرم ةيلعلا يفو ةمايقلا دعبو 58 بيلصلا 5 ؟عقديما ةرغ 7

 حيوطتلاو ةساجنلا لفحم ءسدوريه لفحم ف ايدوريه ةص١ر نكلو نيصقرت مويلا

 كمينرتو تيملوش ةحرف يه مويلا كتحرف له ؟نيسيّدقلاو ءايربألا سوؤرب

 ةميدقلا ءاوح ةحرف امهِإ مأ ؟قحلا ةسادقو ربلا يف كلذو اهصقر كصقرو اهتمينرت

 ؟ةيواحلا اهتصقرو ةركنملا اهتينغأو

 ىلإف :اصقرو ءاتغو احرف ةعبسلا نيطايشلا عم كافك .نيرشعلا نرقلا ةيلدحب اي الأ

 ناتسب ىلإو عفتري حيسملا ثيح بيلصلا ىلإو ئكّتم حاسملا ثيح ناعمس تيب

 ءاش ام يحرفا كانهف .عجطضي حيسملا ثيح يداولا رارضاو زوجلا ةنجو نوتيزلا

 ذيمالتلا عم يصقراو يمّنرتو يّنغت نأ كل باط ام يمّئرو يّنغو يحرفت نأ كل

 وي) "سانلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هيف نأل" يصقرت نأ كل الح ام نيفصب
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 .ةديحبو ةبوبحم ةّيتيلوش قحبو اضأأ تنأ ينوكتل .يحرطنا

 عباسلا حاحصإلا

 يدي ةعنص يلحلا لثم كيذخف رئاود ميركلا تبب اي نيلعااب كيلجر لمجأ ام ١-

 عانص

 ىيبع نه خنكلاو .اهامدق كلذك ةليمحو نيلعنلاب ميركلا دب ةلعبر ىلع ةليعم انج

 يه هذه ميركلا تنب ؟اهيلجر يف ناذللا نالعنلاو هذه ميركلا تنب نوكت نأ

 ىلإ ةيقابلا ةيحلا هللا ةملك نمو حورلاو ءاملا نم قوف نم :دولوملا ةسّدقملا ةسينكلا
 نرسل يأ لا دالوأ 1وروضي نأ 1017 مهاطعأ هولبق نيذلا لك نأل" .دبألا

 نم: لب لحجر ةئيشم نم الو دشح ةئيشم نم الو مذ نم .رميل اوذلو نيذلا .همساب
 يكل ةملكلاب ءاملا لسغب اهايا انيطب انتل كلذو" .غ1-18+ :1وي) "هللا

 نوكت لب كلذ لثم نم ئش وأ نضغ الو اهيف سند ال ةديحب ةيسنك هسفنل اهرضحي
 .(3 75-7 :ه فا) "بيع البو ةسدقم

 ةبحماب تكلتماو ربلا متخب تمتح ىلا ةيحورلا ةسينكلا يه هذه ميركلا تنب

 سلوب لوسرلا لوقك سدقلا حورلاب نبالا ثاريم يلاتلابو بآلا هللا ةعيبط نامبإلاو

 اركب وه نوكيل هنبا ةروص نيهاشم اونوكيل مهنيعف قبس مهفرعف قبس نيذلا نال"

 مه كنوا هللا حورب نوداقني نيذلا لك نال " .(59 :,اور) "نيريثك ةوخا نيب

 اضيأ ةثرو اننإف ادالوأ انك نإ هللا ةالوأ انت اهحاورال ده هسفن حورلا .هللا ءانبأ
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 ! ةئروو

 9 : ٠ ل 5 .ه إ تأ 7 ا 7 5 1 ١

 د مشمس حيسملل ةشضر.الا ىلع اهصلخمو اههإ تاصلسو اهيبا ةيحالصو اك ونب

 : ءات .نوجسلاو تالقتعملاب ىرخأو دويقلاو لسالسلاب ةرد .ةثراوو ةلثمم هتوكملو

 كيلاعصلاو ءارقفلا مامأ ةرات .ركاسعلا تانكثو روصقلاب ىرحخأو رباقملاو زيلاهدلاب

 ةلادب هذه ميركلا تب تتاب اذهل ١14-١1(. :م8مر) "حيسملا عم نوثرا
 يا 524

0 
 يب ىث

 تيصب ناومي ىرخأو دجمم ةرات .كيلامملا داسفلا ءانباو ةرصايقلا مامأ. ىرخأو

 .نسح تيصو ءيدر

 يف ديسلا توكل اهتمهمو «بيلصلا اهملعو ليمن اهراس هذه ميركلا تنب لحا
 افإ ريغ .ةليلج ءامسلا يفو هلل ةيرك قحلاب تناك نإو اهنكل .تيبثت ضرألا
 ةيملاعلا تارافسلا نيب اهنأل ةليقثو ضرألا ىلع ةهوركم بولصملا هلإلل ةريفسك

 ةيتاذ تارافس كلت تارافس .ةسكاعمو ةضقانم اهفادهألو ةرياغم اهحاورألو ةبيرغ

 بيرقلا ناسنإلا بطقتستو ًالعف ةيطخلا حورب ايحنو ًالصأ ةينانألا ىلع موقت ةريرش

 هو رك لاب يلق رد راقت اما و نادك ١ تارتكر .ايواصت هديل ةاسالا .تناو ةتنرت

 العف ةساداقلا حورب ايحتو الصأ ةينانأ اللا ىلع موقت ةحلاص ةيئادف ةرافس يهف

 نيب نم انام ا بيبحلا ناسنإلا نباو ةايح ودعلاو بيرقلا ناسنإلا بطقتستو

 تآيدنسجلا ميلشروأ تائب اهتيكولس نم نهتيكولسو اهاحرأ نم نهلجرأ نيأو

 تايزخم تاعيلخ نقريسو تاحرجم تايفاح نهمادقأ تاطقاسلا لوألا مدآ تانبو

 يي ةلعنم اهمادقأف حيسملا م ىسي ىحلا بولصملا يراثلا مدا كتنب ةيحور

 ميركلا تنب امأ .تامرحجب تايدوريه نهذاخفأ رئاودو تايلاب تاقزمم نملاعنه

 هك



 ىهو ةحنجم ةيوارذع اهيذخف رئاودو ةديدج ةنيتم اهاعن ء ةفرشم ةرهاط اًهقريسو

 ور) "تاريخلاو مالسلاب رشبت اهماذقأو ال فيك" .غانص يدي ةعنص ىلحلا لاثم

 تايحلا سودتو" .(5:5١فأ) "مالسلا ليحنإ دادعتس'ب ةيذاحو" ( 2٠

 لزتتو لالتلاو لابحلا قلستتو .رحبلاو ربلا فوطت اهيذخف رئاودبو ”براقعلاو

 يصاقأ ىلإو لب طقف ميلشروأ يف ال مالسلاو صالخلا ليحنإ عيذتل نايدولاو باضملا

 .ضرألا

 تكروبو ميركلا تنب اي ديدحلاو معدقلا نيدهعلاو نيلعناب كمادقأ تكروب الأ

 رئاود تكروبو بيبحلا ميركلا تنب اي مدلاو دسلا بحلا يدهعب كمادقأ

 تنب اي 1١-58( :ا١زح) ءابونجو الامه ءابرغو اقرش لايقزح ةبكرمك كيذحخف

 عناصو عانص يدي ةعنص ىلحلا لثم هذه كيذخف رئاود اقح .ميركلا عدبملا

 اي ةبكرملا ف ةعبرألا تاناويحلا تاكرحتب ةهيبش كيذخف رئاودو ال فيك .عانصلا 5 | م 3 ةراثأ 1 50 هن 4 000 ءا| : . ١ ١

 لجعلا ربصو دسألا ةوقو ناسنإلا ةمكح اًتاركبو اهيذخف تاكرحت يف الو ءارذع

 كنإ ميركلا مأ ءارذع ايو ميركلا تنب اي معن ؟ثيملوشو ميكلا تنب اي رسنلا ومسو 5|: 314 ا ١ س٠ 5 0 3 سا .

 ربعي ال" ثيح ةيوبنلا هنيعب ايعشإ ىبنلا اهآر ىلا ةسدقملا قيرطلاو ةسدقملا ةكسلا

 كانه نوكي الو لضي ال لاهلا ىح قيرطلا يف كلس نمو مهل يه لب سحب اهيف
 شا) اهيف نويدفملا كلسي لب .كانه دحجوي ال .اهيلإ دعصي ال سرتفم شحو .دسأ
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 نم عويلا :تنأ نيأ ؟ةسدقملا قيرطلاو ةكسلا هذه نم ةسينكلا اهتيأ ويلا تنأ نيأف

 نم مويلا تنأ نيأ لب ؟اهلك ةقيلخلا يف اهيذخف رئاود نمو ركلا تنب يلجر لامج
 مأ مالسلا ليحنإ دادعتساب مويلا تنأ ةلّعنمأ ؟ةيلوسرلا ةيو'رذعلا اهتبكرم تاكرحت

 هعهال/



 حورلا لامعأب مأ سدقلا حورلا رامثب تنأ ةمعطمأ ؟ماصخلا سومان دادعتساب

 ينال يعا وة كلوو م يبل هاابعأ نقف حورلا بسحب نيكلستأ ؟سجنلا

 باتك يدهعب مأ ؟ديدحلاو متدقلا هللا باتك يدهعب ةلعنم ؛تنأأ ؟ح ورلا راخك نيتي

 تاك رحتب توضأ ةيلوسر ةيوارذعأ ؟ديدجللاو متدقلا ؟كسجللاو ماعلا ناطيشلا

 كيذخف رئاودو كتاصقرب ةيدوريه كنإ مأ ؟كتداق ذاخفأ رئاودو كتابكرم

 عقاومو ةسادقلاو ربلا ثيح مويلا كتريسم يه لابجلا قوذأ ؟كتابكرم تاكرحتو

 نيبو, ريزاتتللا عجن ببوقررتلا قيلكأت :ةديعبلا:ةروكلا يف ..فنتإ..مأ ناصضفنالاو ةناغأل
 نيشيعت عدافضلا عم تاعقنتسملا يفو لب ؟نيميقتو نينطقت نيناحم ا عم رباقملا

 كعزةهيلاعمقتكأ لك ىلغأنأل :ةزهللا هابم باتشل ”روتتآ قيرطو كل ام" ؟نيقنتو
 قح ًعرز قروس ةمرك كتسرغ دق انأو .ةيناز تعجطضا تنأ ءارضخ ةرجش لك

 ترثكأو نورطنب تلستغا نإو كنإف ؟ةبيرغ ةنفج غورس ,ىلا تلوحت فيكف .اهلك

 ءاور .سجنتأ مل نيلوقت فيك .برلا ديسلا لوقي يمامأ كغِإ شقن دقف نانشألا

 يف ةعبض ةفيفح ةقان اي تلمع ام يثرعا .يداولا ف كقيرط يرظنا .بهذأ مل ميلع

 اهعبض دنع .حيرلا قشنتست اهسفن ةوهش يف ةيربلا تدوعت دق ءارفلا ناتأ اي .اهقرط

 افحلا نم كيلجر يظفحا .امودجي اهرهش يف .نويعي ال اهيبلاط لك .اهدري نم.

 رأ) ."بهذأ مهءاروو ءابرغلا تببحأ دق أل .ال .لطاب تدقف .أمظلا نم كقنحو

 701 تسل

 ظالغلا فلغلا ءانبأ عم ةعجطضملا اهتيأ "قلل ةسادقو..وبلا يف ءارذعلا لامج ىلإف

 ىلإ لب .ىراحصلاو لابجلا ةافح اي نيسيدقلا ةيكولسو ,لسرلا لاعن ىلإو محل

 ليحل 5 900 الم ةييولختا 000000 0 _



 ال دعب اميف اوكلساف" الاغن اوسيلو ءانبأ ةقيقحلاب مه نيذلاو ءانألا هيأ متنأ امأو

 هللا ةايح نع نوبّتجتمو ركفلا اوملظم مه ذإ .مهنهذ لطبب ممألا رئاس كلسي امك

 اوملسأ سحلا اودقف دق مه ذإ نيذلا مهولق ةظالغ ببسب ,هيف يذلا لهجللا ببسب

 اذكه حيسملا اوملعتت ملف متنأ امأ .عمطلا يف ةساحب لك اولمعيل ةراعدلل مهسوفن

 ةهج نم اوعلخت نأ عوسي يف قح وه امك هيف مكتملعو هومتعمس دق متنك نإ

 حورب اوددجتتو رورغلا تاوهش بسحب دسافلا قيتعلا ناسنإلا قباسلا فرصتلا

 فأ) "قحلا ةسادقو ربلا يف هللا بسحب قولخملا ديدجلا .داسنإلا اوسبلتو مكنهذ

 1 تع

 اهنيطايشو اهرارشأو اهريزانح عم ةديعبلا ةروكلا نآلا يرن ههاف يسفن اي تنأ امأو

 اي هل لوقأو يبأ ىلإ عجرأو موقأ نآلا" يلوقو بحمو حلاص هنأل كيبأ ىلإ يعجراو
 دحأك ىيلعجاف انبا كل ىعدأ نأ اقحتسم تسلو كمادقو ءامسلا ىلإ تأطخأ يبأ

 ءاذحلاب اهلعنيو كلما دفا حيسملا كلل لسعغي ءاعدولا ديماللدلا عم دئنيح "كئارجأ

 ,مركلا تب اني .نيلعنلاب .كيلحر لمجأ ام" ةبوتكملا ةملكلا كيف متت اذكهو اديدج

 يف ةيلخ نامبإلاب ًاضيأ تنأ كنأل ."عاّنص يدي ةعنص يلحلا لثم كيذخف رئاود
 اه" برلا لوق كنعو اهنع بتك لاو ةسيئكلا ءانب ف ا ارح ءاريلعلا نايك

 كباوبأو اتوقاي كفرش لعجأو كسسأ قرزألا توقايلابو ؛كتراجح دمتألاب يئبا انا

 1١١-١57(. :ه؛4شإ) "ةعرك ةراجح كمر لكو ةينامرك ةراجح

 ه8



 ةجيسم ةطنح ةربص كنطب جوزمث بارش اهزوعي ال ةءودم سأك كترس ١-

 نسوسلاب
 اهتيأ كل ملل ةديحما راكبألا ةعيب اي كل ائينهو ةسدق.ا ةسينكلا اهتيأ كابوط

 ءامسلا نم دحما ٍبازر*كيلع اهبكس ىلاو ةزيزعلا معنلا كيتاه ىلع ةكرابملا ءارذعلا

 ١5(. :١وي) "ةمعن قوف ةمعنو انذحأ اعيمج نحن هئلم نم اقح" .ةريزغ اراطمأ

 جوزمم بارش اهزوعي ال, ةرس ةرودملا سأكلا لعج اميف كل لعج دق حيسملاف

 لاقو ركشو ًاسأك لوانت" هنوكل ابلقو ًانطب نسوسلاب ةجبسم يهو ةطنحلا ةربصو
 جاتن نم برشأ ال نإ مكل لوقأ نأل مكنيب اهومستقاو هذه اوذح هذيمالتل

 وه اذه ًالئاق مهاطعأو رسكو ركشو ازبخ ذأو هللا توكلم يأ يح ةمركلا
 ءكاضتلاب دللي ايا ماكلا لل ذكتو -يرككذل ذك اوغنضا' مكتع لذي يذلا يدسج

 11-5١(. :؟7ول) "مكنع كففسي يذلا يمدب ديدجلا دهعلا يه سأكلا هذه ًالئاق

 زبخلاو ةطنحلاو جوزمم بارش اهزوعي ال ةرّودم ةّرس ةسينكلل سأكلا تتاب اذكهو

 عت دق“ لا ادفلاو يلسعإلا هناطلقتو ةيشملاو هل بك و سوسلاب ةحيسم اهل انطب

 افاسنإو ْنَم طسق يطابلا اهفاسنإو زبح ةدئام اهبلقو ةطدح ةربص ةسينكلا نطب

 يدسجتلا هناطلسب حيسملاو ال فيك ؟نسوسلاب جيسم دمدج نطب يفخلا يحورلا

 نراك اكرر وعيالفلا اع وبي /اهبلقو' رتحغلا ةرجصعم ةسيئكدا ةّرَس لعتج دق ئئادقلا

 دبع قرف .عازيمت ارق ا يدأظر هزم يعول :فانككلا لاق امك ي' نمآ نم" :هلوقك ؟بحلل

 حورلا نأل هولبقي نأ هولبقي نأ عمزملا سدقلا حورلا نع اذه لاقو ."ةيدبأ ةايحل

 .(117-39 :ا/وي) "دعب َدَجُم دق نكي مل عوسي نأل دعب رطعأ دق نكي مل سدقلا

 هك



 نيسمخلا موي ذيمالتلا هلبقي نأ عمزملاو سدقلا حورلا راص اذه برلا حيرصتو ُاذإ

 ةايحلل ازبحن ءامسلا نم ةلزانلا اهتطنح تراصو ةسينكلا نطبل جيسملا نسوسلا وه

 مدلاو دسجلا ةقيقح يحي ناميإلاب يذلا وه ديحملا سدقلا حورلاو ال فيك .ةيدبألا

 ةكذ دلل ةحتارو ناك الاخ .كلذب اهبسكف ؟يفخلا اهبلقو ةسينكلا ةيلقع يف

 نولوقي اولاز ال نيذلاو نييفرحلا نيككشتملا دض ةقيقح ابجيسيو لب ؟نسوسلاك

 " ذل اق مهبيجت ل ناس اضيأ حيسم او .(ه75 :"وي) ؟لكأنل ةدسنج انطعغي شك

 يذلا وه حورلا .الوأ ناك ثيح ىلإ ادعاص ناسنإلا نبا متيأر نإف ؟'مكرثعي

 :"وي) "ةايحو حور وه هب مكملكأ يذلا مالكلا يي دب اش يس ا . ييحي

 مم

 يحلا زبخللو هذه ةطنحلا ةربصل نسوسلا نم اجايس اذه بلا مالك نكي ملأ نآلاو

 ح ال فيك ؟اذكه ناسنإلا لجأ ن 51 راص دقو ؟اذه ءامسلا نم لزانلا

 نم ؟مكيف ةايح مكل سيلف همد اوبرشتو ناسنإلا نبا دج اولكأت مل نإ لوقي

 يح انأو يحلا بألا ىئلسرأ امك .هيف انأو يف تبثي يمد برشيو يدسج لكأي

 .(ه07-ه» :”وي) "يب ايحب وهف ئلكأي نمف بألاب

 نسوبسسب ةجيسم يهو ديس سر رس و ا حاج

 ةريصر, ةررب ةسيكلل هاله ةردملا ساكلا نك + نإ الإر راستنت سقلا خورلا

 سل رولا ا سلا للا ودل مئات نر رسلاب رداع هن

 ميرا حا ايلا يلا ةليللا يف عوني بنرلا نإ اضيأ مكتنلس اما برلا

 .يركذل اذه اوعنصا مكلحأل روسكملا يدسج وه اذه اولك اوذحخ لاقو رسكف

 اوعنصا يمدب ديدجلا دهعلا يه سأكلا هذه" ًالئاق اوشعت امدعب اضيأ سأكلا كلذك

 سأكلا هذه متبرشو ربخلا اذه متلكأ املك مكنإف .يركذل متبرش املك اذه

 ١ه



 برلا سأك برشو زبخلا اذه لكأ نم يأ اذإ .ءيحي نأ ىلإ برلا توم نوربخت

 نودب برشيو لكأي يذلا نأل سأكلا نم برشيو زبخلا نم لكأي اذكهو

 (1777:11-19وك ١١"برلا دسح زيمم ريغ هسفنل ةنونيد برشيو لكأي قاقحتسا

 دسج اهعم ٍجّيستو ةسينكلا يف ةطنحلا ةربص تحيست دق سدقلا حورلا نسوسب اذإ

 مالالابو بيلصلاب هذه ةايحلا ةطنح تنحط دق يلزأ حوربو ال فيك .همدو انيداف

 عايجللو ايح ازبحب جبذملا قوف مث نم تراصف ؟تزبحخ نارينلاو عاجوألابو تنجُع

 ةيقيقحلا ةمركلا ترصع ذق يلزأ حوربو ال فيكو ؟ايدبأ اماعط مذآ نيب نم

 بحلا نم ًابارش شاطعلل مث نم راصف ًافينع ارصع بيلسلا قوف اذكه (حيسملا)
 ةبرحب هبنج نعط ركسعلا نم 5 نأل" 0 ءاملابو ءادفلل 55 ارو

 قحلا لوقي هنأ ملعي وهو قح هتداهشو دهش نياع يذلاو ءامو مد جرح تقوللو

 هللا لعج دق اذكهو لب بسحف كلذ سيلو .(75-84 :5١وي) "متنأ اونمؤتل
 ديس ايل ل فاش فيل عر تل ريل روع اع يكل روما

 وه اهنم دولوملاو .سدقلا حورلا نم اهيف هب لبُح دق يذلا نأل سدقلا حورلا

 هللاب يحور جهتبتو هللاب يبلق حرفي" ةلئاق دشنت تحار كلذل هللا نبا سودقلا

 ."يصلخ
 جورمم بارش اهزوعي ال ةرّودم مويلا كسأك له ؟رهدلا ةسينك اي كلذك تنأ له

 ةيميلعتلا ةهجولا نم اذكه كنأب ملعن نحن ؟نسوسلاب ةجّيم ةطنح ةربص كنطبو

 كبلق نأ مأ ؟ةيتايحلا ةيحورلا ةهجولا نم 5 اذكه تنأ له «نكلو ةيتوهاللا
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 جسوعلاب جيسمو يدسجلا ناؤزلا نم ةربص كنطبو ةيملاعلا رومخلاب ءولمم مويلا

 ١(. 5 :3ضق) ؟يكلاميبألا

 ءادفلاو بحلا ةرمح نم اسآك :بنرلا خيم قوف اذكه يرئاستف يسفن اي تنأ امأو

 سدقلا حورلا نسوسبو ةيقن حيسملل ةطنح هتسينكو هللا ر.يب يف اذكه ىبثاو ةئلتمم

 ءانإ حبذملا ىلع نم كيبسي الثل (* :١اد) رصنذخوبن يرذحاو ةعّتممو ةجّيسم
 لب امان هداليم ديع قو .هيورشم رمخ كسجنيف .١-4( :هادإ رضاشليبو

 .(؛ :”ضق) .ةايحو ةطنح رديبلا نم كنوقرسيف نيينايدملا يرذحاو

 نيب ةراتخملا ءارذعلاو نالزغلا نيب ةيهازلا ةلعولاو ءاسنلا يف ةكرابملا ةيبظلا اهتيأ هيإ

 كردص :ةبيحن اي نييدث كلمجأ امو ةيبض اي ارد كنسحأ ام .ناسحلا تانبلا

 نيب 558 كيهاضي نم .نسوسلا نيب نايعري ةيبظ يمأوت نوفشخك كايدئو نسوس

 ةيهار ةلعلا< عاردعاب كسا ..نيقفاذلا ىراذع نيب الا كبفاشيو ىللاعلا كابن

 دنع ناتمامح كانيع .كباقن تحت نم ةنامر ىقلفك كبحجو .ديقانعلاك كايدو

 لبج قوف ضبارلا زعملا عيطقك كرعش .حافتلا ةحئارك ئفنأ ةحئار .هايملا يراحب

 لسغلا نم ةحراخلا رئازجلا عيطقك كنانسأ .زمرقلا نم :اسلسك كاتفش .داعلج

 .ةحلسألل ىئبملا دواد جربك كقنع .ميقع نهيف سيلو مكتم اهنم ةدحاو لك لاو

 ةجيسم ةطنح ةربص كنطب .جوزمم بارش اهزوعي ال ةرودم سأك كترس

 ةعنص ىلحلا لثم كيذخف رئاود .ميركلل تنبك نيلعنلاب ةّمحم كلجرأ .نسوسلاب

 لحيف ؟زخأ كلامج هبلق دحؤيو :اذإ ايس قلللا يهتشا ال فيكف .عانص يدي

 اذعو :كلبلق ريصي ال نيك عت ..ابجع ابيع اي كنف .ةلويو الولج كئاححأ ق

 ديان



 حيسملا عوسي حلاصلا يعارلا كايذل اضبرم داليملا اذه كر.اصو ةّنج يحهلإلا لولحلا

 عضرو تانئاكلا كسام امي كسمأ دقو نيتفشح كايد نوكت ال فيك ؟انّبر

 ؟تانيلا 0 تاهمألا تيعم امهنم

 اهيأ امهتعضر نيذللا نييدنللو حيسملا اهيأ كتلمح يذلا نطبلل ىبوطلا نكتل الأ

 اترجش نايدنلا ناذهو ضرألا. ىلع ءامس كل تراص دق نطبلا هذه املط .حيبصلا

 تنب صخش قو ناسنإلل كبح مظعأ ام الأ .ءامسلا كيتاه يف نيتسورغم ةايح

 ءارذعلا صخش يفو رشبلاب كمايه فنعأ امو ؟حيسملا عومي ناسنإلا نبا اي سانلا
 اهيلغ نمو .ضرألاو اهيف امو ءامسلا لمحت تنأو كنأل ؟رشبلا نبا اي رشبلا تنب

 ءركتت كردص ىلع تشاك#نقلو كنألو ةيوارذع ةناسنإ نطب نم لمحت نأ تعش

 تنك# نإو امك. .يعوارذع قاسنإ رادص قوق تنا-عكتت' نأ تفش «تانثاكلا لك

 نينفشخلا ”نييدنلا“ كَنْيذ نم تّيلحلا عظرت نأ“ تّقش اره ةيحلا تائئاكلا تيقّث

 ءارذعلا' حت قو تاسنإلل كل"املك تيطعأف ةّبحع كنوكل كلذ لك .ًالفط
 قو ىفك و ناَسنإلا باسحل لب كنأ كباسحل ال كل ناسذإلا فام لك تذحأو

 كلامج نييدثلاو ءارذعلا لامج تاب كلذل .ةيطنخلا الخ اه اع ءارذعلا صخش

 ١(. :عهرم) .رشبلا يب نم”الام- عربأ تنأ ْنم اي «تنأ

 ءارذعلاف .يسنجلا اهبح نع رّبعت نيتيمانلا اهييدئب ةيعيبطلا ءارذعلا تناك نإف نآلاو

 يف برلا هقلخ دق يذلاو يبدألا يحورلا اهّبح نع رّبعن نيتفشخلا اهييدنب ميرم
 ليئاربج كالملا ال لاق ذم سدقلا حورلاب اهبلق عدوتماهو اهفطاوعو اهردص
 نيلبحتس كنأل ءاسنلا يف تنأ ةكرابم كعم برلا ةمعن :كتمملا اهيأ كل مالسلا"

 لحي سدقلا حورلاو مهاياطخ نم هبعش صلخي هنأل عوسي هيمستو انبا نيدلتو

 ه5:



 -*/م :١ول) "هللا نبا ىعدي كنم دولوملا سودقلا كلذل كاللظت ىلعلا ةوقو .كيلع
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 اهيف هربو هبحل ديسحبو اهيف حيسملا فطاوع لامج ءارذعلا يبد لامج تاب اذكهو

 بحلاب ارمعت امدعب نييدثلاو ردصلا كايذ نم 50 فطاوعو تيلخلا صتمي, ةدسجت

 باب ءارذعلا صخش فو ناسنإلا عم يلزألا حيسملا حتف اذئكهو .ايهلإ اريمعت ءاقنلاو

 ةناسنإ ديدج نم اهثعبيل ةعاضرلاو داليملاو لبحلاب ةكراشملاو ةحلاصملاو راوحلا

 نيب سبد الو اهيف نضع ال ةديجب ةسينك و ءاسنلا 2 ةك رابم ءارذعو هديدج

 .بوعشلا

 ايداو فرس اقدازوو انور ايطصم ةملكلا) ميسلاب ءرذعلا ليج :ءاسادكمو

 لبحلا يف اطاص 52007 2 الاثم نوكتل كلذو .ةيسفن ةيبلقو ةيدام اهتعاضرو

 ناميإلاب هندلتو ةبحماب حيسملاب نلبحت يتاوللا ىراذعلا ةفكل ةعاضرلاو ةدالولاو

 يف حيسملا روصتي نأ ىلإ مكيف ضخمتأ نإ" سلوب لوسرلا لوقك ءاجرلاب هنعضرتو
 امال 5 مكتيقس".(6 :عوك ١١ "ليخنإلاب حيسملا يف مىتدلو انأ 9 مكبولق

 1 ك1 "نوعي طتست ال اضيأ نآلا لب نوعيطتست دعب اونوكت مل مكنأل

 شغلا ميدعلا يلقعلا نبللا اوهتشا نآلا نيدولوم لافطأكو" كلذك سرطب لوقكو

 ١(. :؟5طب ١١ "هب ومنت يكل

 ف دسجتي 5 رب الل هنكل هرم ايدسجم ع رذعل نم كدرسحب لو ناك لإو حيسملاف دإ 1 , ا ل ١١لعلا ٠ ا لا . 8

 فيك .ةريثك تارم ايحور ةسينكلا يف هدسحي ديحما حورلا تاذ لازي ال ةدحاو ةرم

 هوه



 هدسجب كسمب وهو اقالطإ نيسيدقلل ىلا ةسينكلا بلق يف ضبري لازي ال حيسملاو ال

 هربا ؟ال لو ؟ةيبظلا يمأوتلا نيتفشخلا اهييدثب كسمب نمك اهردص قوف نم همدو

 يف هدسحب ةليصحو ايفرح ميرم ءارذعلا نم حيسملا دسحت :ليصح امه همدو هدسج

 ؟ايحورو ايفرح امهلحجأ نم هئادفو هبح ةليصح لب ؟ايحور ةسينكلا

 اعهبيبع قطومو «ةسينكلاو ءاوذعلا“ لام عضوم 'امه نامأوالا .ناتفشنملا .ناذه-اقح

 ةنايرع تنك دقو كرعش تبنو كايد دهن" برلا لوقي موهفملا اذّكو امهقايحو

 ام الأ .(8-1 :١هرزح) "بحلا نمز كنمز اذإو كتيأرو كب تررمف .ةيراعو

 (همدو برلا دسج) نيتفشخلا نييدثلا نيذه نم الخ نإ كاذك ةسينكلا ردص حبقأ

 ةيكيات ماين ألو ذاصأ باتل 3 بح ذل ردصلا قرف نييمات قيل ال تيب هنأل

 اي كلذك سيلأ .ًاديكأ ةايحلا يف حبقو مقع لب ءًاقالطإ ةيصخشلا يف لامج الو ًالعف

 يدسجلا لامجلا قاشع اي كلذك سيلأ ؟ءاوس ٌّدح ىلع حورلاو سنجلا قاشع

 - ةناكم لك يف يحورلاو

 اهييد ىلإو ةيرشبلا ةنجألا عيمج اي بحلا ضبري ثيح ميرم ءارذعلا نطب ىلإ الأ
 كيتاه ىلإو ةيناسنإلا لافطأ عيمج اي عضريو اف ٌتِيِبَحلا دقري ثيح. نيتفشخلا

 نيلاطو ل معلب اب يخش ءيجساي' نيتفشتلا هادو ةدسجب ابولضم نبلا ثيبي .ثيح ةئينجلا
 نييدثلاو ةيلوسرلا فطاوعلاو ةيوارذعلا ءاشحألا كيتاه ىلإ لحأ .ربلا لاجرو قحلا

 تنأو ال فيك .مثإلاو دادترالاو رصعلا ةسينك اي ةيلوسرلاو ةيوارذعلا نيتفشخلا
 سلوب لوسرلا لوقي امك 2 نيعضرُتو ةيطخ نيداتو ةوهشلاب نيضخمتت

 ريغت دقو ال. فيك ."اتوم جتنت تلمك اذإ ةيطخلاو ةيطخخ دلت تلبح اذإ ةوهشلا'
 ذإ ؟نامأوتلا ناتفشخلا كايدث يلاتلابو «ىلوألا كتبحم هعم تريغتو لوألا كبلق



 عمجب و نوسيدقلا كلذب كفاعف نيعشب نيحيبق نييدت .دسداو ملاعلاب امهيتلدبتسا

 بار كنف نرحل ضو ير ب نين ةييكلا يبا نسا وضحا كلع

 ةيبط كللذدي :تايضق نيسلا ريغ .نيطايشلا 'فاهسب ليتغا دقف يحورلا رخالا كفشح

 هعم شمكناو بحلا كيف شمكناف دحاو يدئب لب نيي.ثو نيمأوتب سيل نكلو

 معتبل اتاني .تايلوسرلا« يراذعلاو اهآ ركيلا اولعلا لإ كلنلقب يعجراف .لامجلا
 ات

| 

 ريقشخلاو ن يي ذدغلا ءادفلاب كل 000 كل بحلاب
 * ان

 يف يحب . تيبي يبدث نيب ييبحل انأو يل ىيبح" ادبأ كراعش نكيلف يسفن اي تنأ امأو

 جات نم جربك كقنع -

 ىججاعلا قنعلا كايذ نم ةرداصلا كتحبست نأل رم ىراذعلا مأ اي اقنع كابوط

 نلدسر 2 روز رز تت ميلا حور انيداف. امر اع مكفانعأ تنك رو .ةلمكاب ءادقلا ايكاةضييت ريالا ما هنلاب

 اجاربأ ةسادقلل لازت الو تناك ةنيتملا ةيحاعلا مكبادعا نأل هيرشبمو هيسيدقو

 ماهس ىه امنإ مكقانعأ تاملكو ال فيك . اقاوب اعالق ة اركللو وصح نامجاللو

 كباغ..:تاملك" انف وكل ؟ةناوع عيمجو ناطيشلا بلق يف ةيران تاقالطناو ةيربم 1 5 أ 5595 قل ١ عأأ 797 نإل سا[ - نها : تاق ا 5

 سفنلا قرفم ىلإ ةقراخو نيدح يد فيس لك م ىضمأو ةلاعفو هداح يهوأ'

 يهو ل اي 417 5 ببعإ. "هتايثون «بلقلا راكفأ ةزيممو خاحخملاو لصافملاو حورلاو

 ادن راص دقو ندع ةديلك اخ ,ررمعلا لكأت ةقرحم رانك و رخصلا مطحت ةق

 نر ةوق تسبل دق مكقانعأو 5 قبك 0 :اوي) انبر حبسملا م وسب انتين لحو

 متفقو ام اذإ يح .؟(8 :١عأ) ضرألا ىصقأ ىلإو ةرمالاو ةيدوهيلاو ميلشروأ

 ال :كلذل .ىكيف ىلكتملا وع مكيبأ حور نأل نولوقت امم اومتق مل ةالولاو كولملا مامأ

 الإ ملكتن ال نأ عيطتست ال نحن يدوهيلا عمجلل نولوقي لسرلا انعم ام اذإ بجعن



 ففعتلاو ربلا نع هملكي وهو سكليف بعري سلوب لوسرلاو "انعمسو انيأر ام

 اولان .ارب اوعنص .كلامم اورهق نامبإلاب نيذلا" نيسيدقلاو ءادهشلا قانعأ اه

 نم اووقت .فيسلا دح نم اوحن .رانلا ةوق اوأفطأ .دوسا هاوفأ اودس .ديعاوم

 ةمايقب نماومأ ءاسن تذخأ .ءابرغ شويح اومزه. برحلا ,3 ءادشأ اوراص .فعض

 ءزه ف اوبرحت نورخآو لضفأ ةمايق اولاني يكل ةاجنلا اولبقي حلو اوبذع نورخآو

 دولج يف اوفاط .فيسلاب ًالتق اوتام .اورشن .اومجر .سبحو اضيأ دويق يف مث دلحو

 .يلراقجتسم ماعلا نكي. .مهو .نيلذم .نييوركم .نيزاتعم ىزعم دولحو منغ

 .(59-81 :١١بع) "ضرألا قوقشو رياغمو لابجو يرارب يف نيهئات

 كلذك سلوب لوسرلا اهنع بتك ىلا ةيحورلا باقرلاو ةبجاعلا قانعألا يه هذه

 اهعيمج هذه يف اننكلو حبذلل منغك انبسح دق هلك مويلا تام كلحجأ نم اننإ" ًالئاق

 هرش ةوقب ناطيشلا عاطتسا دقل .(707-*5 :مور) "انبحأ يذلاب انراصتنا مظعي

 لوسرلا لوقك قالطإلا هجو ىلعو ةيرشبلا باقرلا لك توملاو ةيطخلاب يولي نأ

 توملا ةيطخلابو ملاعلا ىلإ ةيطخلا تلخد دحاو ناسنإب امنأك كلذ لجأ نم" سلوب

 ةبقر ىوس ١5(. :هور) "عيمجلا أطخأ ذإ سانلا عيمج ىلإ توملا زاتحا اذكهو

 يف دجو الو ةيطح فرعي مل يذلا ,حيسملا عوسي ةبقر يه ةدحاو ةيحاع ةيرشب

 ظ .ركم همف

 همي مل اعلاو هربب ناطيشلا ىدحتي لازي ال اذه يوامسلا جربلاو اذه يجاعلا قنعلاف

 اهيّدحب ناطيشلا فويس اذكه تملثأ دق ةيجاع قانعأل ىبوطف .هحورب دسجلاو

 رانلا تأفطأو يسرافلاو يتامورلا اهيلكشب لابحلا تعطقو يدسللاو يملاعلا

 ه6



 لازت الو ترسك دق لا ةيلوسرلا جاربألا كيتاه ىبوط .يثولاو يدوهيلا اهيرونتب .< كلا 3 ها 5 : : : 0.

 سيل كلذو «ةفيفخلاو اهيف ةليقثلا «ةثيدحلاو اهنم ةميدقلا ناطيشلا ةحلسأ رسكت

 هوعب لب ةيرشب هوقب سيل .ءادفلا دوقب ,مدلاو دسجلا| هوعب لب مدلاو محللا هوقب

 عم ءاسؤرلا عم لب محلو مد عم تسيل انتعراصم نأل سدقلا حورلا ةوق ةيهلإ 5 ِء 5 ١ 1. ء.كيبلا 1 200 7

 ىف ةيح ورلا ريشلا ةدادحجا 5 رهدلا ادله ةملظ ىلع مالا هالو مم نيطالسلا

 "لا :"فأ) ”تايواعسلا

 ١  1 5 0نع 1 ١ ع ' ْ 2 0 2 | ' ها 0 ٠

 هزم ى وفا هنوكل , ئساغ اعوضح ناسنإلا هناطلسل مدا نا ناطيشلا ردف مع

  7عا 3 يح 1 أ .نناا 4 95 : 8
 هعلتيي نم اييعتا لوجبي رئازلا كدسالاك محمصخ سيلبإ لال

 0 ٠ ١ أ 0 .. ٠ || ا د 5 0

 هيلإ راشأ دق يذلا عقاولا .ةايحو ارهوج هنم ىوقأ هنوكل ,لداعلا هناطلسل ناطيشلا
 - _- هه ج سىس“ - ات » بنا 54 - و

 "حم
 اك تأ رم

 كيلو نايا ف دلال ا ت0 اسابتما رف للا نيكو تع" لوتلاب كيفن كيبل
 - و و 20 4 هك 55 و ةككو

 1 ا ا ْ ا ل ا ا 1
 . همئانع لك عّزويو لماكلا هحالس عزتي هنبف هنم ىوقأ وه نم ءاح

 حيسملا امأو .توملاب هتبقر ل مشلاب ءدبلا .رم ناسنإلا بلغ دق ناطيشلا اذإ
 ال 534 . رو 74 ال ع 5 - ع

4 

 ع

 125 اضيأ سلوب لوسرلا لوقك هتايح ةمايقب ناسنإلا قتعيل هتيرشب ةينمز ف

 نيذلا يدتفيل سومانلا تحن دول وم ةأرما نم 57 هنبا هللا لسرأ نامزلا ءلم ءاحج

 ربكي. .ناطيشلا لازي أل ةعابملا نحو ع4 ؟؟ لغو ا لالا مال

 .ةيمحللا ةيملعلا قانعألاو ةيذالوفلا ةيسنكلا قانعألاو :يملاعلا ةيديدحلا باقرلا

 ىلا ةيحاعلا قانعألا يهو ةتبلا اهني نأ ردقي ال قانعألا نم ادحاو الكش نكلو

665 



 ملع ملعن نحن و الإ سيل حيسملا عوسي قنع يه امنإ قانعألا هذه نأل .نيسيدقلل

 ف سرطبل هلوقب ةسدقملا هتسينك هب دعو يذلا يراصتنالا دعولا وه اذه

 .اهيلع ىوقت نل ميحملا باوبأو يسينك يئبأ ةرخصا هذه ىلعو ةرخصلا

 عم كلذ عيطتسي ال هنكل دسجلا لتقي نأ ردقي لازي الو.ناك نإو اذإ ناطيشلاف

 ردقي ال هنكل ايدسج اهدسج نع ةسينكلا سأر لصفي نأ ردقي ناك نإو .حورلا

 درا هلا مرتأل, ناقل زك بايصور :ةسيكلا اهدسح نغ.تيسملا اهسأرج اسفي نأ

 :كللذك .ةلمدملا

 كلذو ايحورو ايدسج دسجلا نع سأرلا عطقو قنعلا برس» بطقتسي ناطيشلا اذإ

 هيف دسملا تيبثت بطقتسي رخآلا وه حيسملاو .اعم منهج يف حورلاو دسجلا كالهل

 قنع رسكو ؛ةهج نم حورلاو دسجلا صالخل ناميإلاو يحاعلا قنعلاب سأرك

 ربلاو ناسنإلا صالخل بحلا .ةيناث ةهج نم ربلاو بحلا هبيلص يدحب ناطيشلا

 حيسملا عوسي وج يذلا يبدألا جودزملا راضتنالا وه اذه .ناطيشلا قنع برضل

 نم .لدعلاو ةمحرلا «قحلاو ةمعنلا «ةسادقلاو ةبحما هبيلص يدحب ناسنإلا باسحل

 ناسنالل اضالختبو 56 اراصتتا ناطيشلا ىلع حيسملا راصتنا ءاج كلذ لجأ

 ناطيشلا توملا املاط .كلذك ايدسج اصالخو ًايحور اصالخ هنوكل الماك اصالخ

 هقرتت ةقيلطاىراظتنإب نألامدايوسجج رحآو .ايسور انوه اذكه رابع. دق ناسنإلل
 اهعضحتا يذلا لجأ. نم/قي.اعوط سيل لطبلل ةقيلخلا تعضحأ ذإ هللا ءانبأ نالعتسا

 دالوأ دحم ةيرح ىلإ داسفلا ةيدوبع نم قتعتس انباايس ةقيلخلا نأل ءاجرلا ىلع

 هالو



 نحن لب طقف اذكه سيلو نآلا ىلإ اعم ضخخمتتو نئت ةقيلخلا لك نأ ملعن اننإف .هّللا

 0 "داس عءادف ا نيعق وتم نثن ايفبأ انسقنأ نحن حورلا ةروكاب انل نيذلا

 ١-50(,

 يف اه يذلاو ميرم ءارذعلا قنع يرحلاب مكف .يحورلا ديعصلا ىلع هقنع رسكيو

 . هللا ةفرعم دض عفت ري

 وه حيسملا عوسي ليحبإ يف اه يذلاو ةيلوسرلا ةسينكلا قنع ديزألاب مكو معن

 عفتري يمثأ سطاليبو «يليئارسإ يئايق قنع لك ىّدحتي ءارذعلا قنعب معطملاو رخآلا
 نأ ةيحاعلا قانعألا هذه تبأ دقو ال فيك ؟بولصملا دسجتملا هلإلا ةفرعم دض

 سلاج حيسملا ثيح قوف ىلإ اقالطإ علطت ةيجاع اجاربأ اهقانعأب نوكي نأ نيدبآلا

 ةبلصتم ناطيشلل ةبقر لك هيف برلا يوليل تقولا رظتنت ةمظعلا شرع نيمب نع

 .ةيسقتم .لاوعأل قنع ]5 رسكيو

 ضرألا ةاغط اي نورخ الا متنأو ؟ رسنايلوي اي رخالا تنأو سدوريه اي ا صضيلا

 ؟مالاظلا كولمو

 ةسينك و ميرم ةسيدقلل ناك يذلا يجاعلا قنعلا كايذ ةسينلا اهتيأ مويلا كل لهف - - 78 . ٠ وا" م 46 01 5 1

 حورلاو ةمكحلاب .داهشتسالاو ةداهشلاب ءاجرلاو بحلاب ربلاو نامبإلاب ؟نيسيدقلا

 ؟قوف ىلإ علطتلاو ةماقتسالاب ؟سدقلا

 ١لاه



 ةياس كرز ءاولنلا وجومتتا فييمج ةيقرلا_.ةيونلملا .ةسينكلا اهنيأ ىعلطت ةيلعلا ىلإ اذإ

 اجا ربأ سدقلا حورلاب نوكتل يلاعألا وحن ةراّبج باقرو ةفالمع تاماقب نيسيدقلا

 عيفرو ديعب فيلا ىوتسم قوف رسن لكل أجلمو عيدوو رهاط مامح لكل ةيجاع

 .عيمتو ريظن دح ويك ينوهاللا قحللو

 ينومتل يقلطنا .ميلشروأ وحن كقنعو كهحجو بث د عوسي ءاروف يسفن اي تنأ امأو

 ناسللاو يملإلا مفلاو يجاعلا قنعلا نيكلتمت ربلا يف كنأل ربلل نييحتو ةيطخلا نع

 ؟نيقلطنت لهف .يرانلا

 ميبر ثب باب دنع نوبشح يف كربلاك كانيع -ب 4

 لب .ميبر ثب باب دنعو ةيفاص ةيقن نوبشح يف كربلاك يدو ميرم ءارذعلا انيع ا

 فيك .ةبذعلا اههايمو ةيفاصلا اهكربب ءاوهتسا شاطعلا يرهتست ةسينكلا باب دنع

 5 اافط حيسملا هجو ىلإ رظنلا نم ناتيوارذعلا نانيعلا كلت تعبشت دقو ال

 دريت .اهلعم ,لكيملا .خاد نيملعملا طمو قاصر .افاض>أ ف فورخلاك اضبار

 بيلصلا قوفو .ايفاش ابيبط نيناحاو سرخلاو مصلاو صربللو لشلاو جرعلاو يمعلا

 اركاب عوبسألا لوأ يف تاومألا نيب نمو .ًايداف ابولصم نيمرحبلو صوصللا نيب
 هارت نيدبالا دبأ ىلإو ةمظعلا شرع نيكي نع وهو تاوامسلا يو .ابلاغو انا

 ف .كزبلاك -ةديحلا دهاشملا كيتاهو ءارذعلا انيع اذإ نوكت ذو قيكف 9 رهاق اناطلس

 ةّيقن نينيعلا لعجب حيسملا هجو ىلإ ةدحاولا ةرظنلا تناك نإف ؟ةيقن ةيفاص نوبشح

 ةيانيملاف داليملا ذنم حيسملا هجو ىلإ رظنلا ُْفكت مل ىلا ءارذعلا ئيعب رمألا فيكف

 ؟ديدبالا



«ً 

 احيبق ناك نإو يعيبطلا اهديلو ىلإ رظنلا نم عبشت ال ةيعيبطلا مألا تناك نإو

 مألا يف عقاولا فيكف ءاهتيصخش ةروصو اهفطاوع ةراصدو اهئاشحأ ةرمث هنوكل

 ىرخأو ةيعيبط ةرظن قالطإلا هجو ىلعو حيسملا هجو ىلإ رظنت يهو ءارذعلا

 ةروصو اهفطاوع ةراصعو اهئاشحأ ةرمث امل دّسجتملا حيسملا راص امدعب ؟ةيحور

 ىلع ةيلزألا ةيهلإلا هتيصخش عبطي نأ هللا دارأ امك هنأل ؟ةيرشبلا اهتيصخش

 صخش يقو اقروص عبطت نأ ةيناسنإلا تدارأ اذكه .ءارذهلا صخش يقو ةيناسنإلا

 عوسي دسجتملا هلإلا يف تمت دق ىلا قئاقحلا .ةيلزألا ةيهلإلا ةروصلا ىلع ءارذعلا

 ثيح ةأريما نب را هنبا هللا لسرأ نامزلا ءلم ءاج امل اذكهو .انّبر حيسملا

 .(5 : ؛لغ) .ىبتلا لاننل سومانلا تن2 نيذلا يدتفيل سومانلا

 اقسف نيثولمم نيينيعلا لعجي ةعشبلا ةيطخملا رظانم ىلإ رّكرألا رظنلا ناك نإ نآلاو
 زكرملا رظنلا نوكي اذكهف «ةسند داسجألاو بولقلاو ةلطاب لوقعلا لعجيو ةساحنو

 يف كربلاك و نيتيفاص نينيعلا لعجي حيسملا عوسي هجو ف وه امكو ربلا رظانم ىلإ

 داسجأألاو ةبحم ةرمعم بولقلاو ةمكح ةنوحشم لوقعلاو اهاذلص نيتءولمم نوبشح

 ةيئابع عال رم اك ري هلع ةكرابلا كاولعلا ريصت ال كبك" زب ..ةيلذقلاب ةليسم

 تقفدتو قوف ىلإ سدقلا حورلا نم تألتما امدعب ؟ةعوضوم ةسينكلا باب دنعو

 تحار هذه سدقلا حورلا نيع يفف ؟ًايلاوتم اقفدت ىشطعلا ةيرشبلا ىلإ هايملا اهنع

 ايحورو ايلقع ًاعلطتو لب بسحف ايعيبط اعلطت ال حيسملا هجو ىلإ علطتت ءارذعلا
 و2

 ردَق اريدق اهلإو ايلزأ انباو لب طقف ايعيبط اينمز انبا سيل هيف ثأر دق اذكهو .كلذك

 نوكتو انبا ىطعنو دلو انل دلوي هنأل" هلوقب ايعشإ يبنلا اهناعأ يلا قئاقحلا .كلذك

 شإ) مالسلا سيئر ايدبا ابا اريدق اهِإ اريشم ابيجع هممسا ى:ديو هيفتك ىلع ةسائرلا

015 

 هالك



 هلإب اناسنإ هيف تأر .ةلماك هلل ةيؤر حيسملا اهديلو هجو ف تأر دق اذإ ءارذعلاف

 للا ةيلهفت عضتتلاب,ايثؤنابيعو هللا. نبا سودقلا وه امنإ اهنم دولوملا نوكل ناسنإب اهو

 دنعو نوبشح يف كربلاك ةلماكلا ايؤرلا هذهو ءارذعلا انيع ريصت ال اذإ فيكف .انعم

 هلإلا يف ايؤرلا تاذو ىللاتلاب ةسينكلا انيع- ريصت ال .يفيك لب ؟ميبر ثب باب

 كاذ ىرت يهو .(7؟ :7عأ) ؟ليمجلا وعدملا باب دنعو ةسيدكلا يف كربلاك دسجتملا

 نم انيديأ هتسملو ؛هاندهاش يذلا ءهانيأر يذلا ءهانعمم يذلا .ءدبلا نم ناك يذلا

 :١(. ١وي١١ ؟ةايحلا ةملك ةهج

 ناب حيسملا يف تأر دق سدقلا حورلا ةريصببو ءارذعلاك اذإ ةسينكلاف

 ديحول امك اديخ هد انياب ان 6 08 راض دقو ةيلكلا تار غلاب نام

 ةيفاضلا ةحييحبصلا .ةرظنلا يه: هذه 201:4 :1وي) .اقحيو ةمعن اءولمم ..بألا نم

 هجو ىلإ رظنلا امأو .ةسينكلا ءارذعلا يف مأ ميرم ءارذعلا و تناك ءاوس حيسملل

 باهتلاو اموحارتلاب ةشوشم ةرظن يهف ةدحاو ةيواز نم ةدحاو نيعب حيسملا

 نيفتكملا نييسايسلاو نيفسلفتملا نييداملا نويعل اُهِإ 0 , ين رقلاب حرقتو ةمظنملاب

 ال نيذلاو نيدحلملا نييقودصلاو لب نيرهاظتملا نييسيرفلاو نييسقتملا نييركسعلاو

 هرمأ ىلع ًابولصم وأ ارحاس ًابيبط وأ الضم املعم وأ ًايوس 'رشب الإ حيسملا يف نوري

 .ابولغم

 ةيحلا ةيلزألا ةملكلا نم «حورلاو ءاملا نم ءقوف نم دلوب ال دحأ ناك نإ اح

 حيسملا عوسي ةقيقحو هللا توكلم ىري نأ ردقي ال سدّتا حورلاو حيسملا عوسي

 ةيدومعملا ضاوحأف ١(. هوبا امرت انيدتم ظآ0010 ةسينكلا يق ناك ولو يح

 رافأ اهنطب نم ضيفت يهو ةسينكلا يف لب نوبشح يف كربلا كلت الإ يه نإ هذه

 هال:



 اس
 ثطع نإ" هلوقب دحملا بر هيلإ اعد دق يذلا رمألا .ةيدبأ ةايح ىلإ عبنت ةيح ءام

 ءام رافأ هنطب نم يرحت باتكلا لاق امك يب نمآ نم ؛..برشيو ىلإ لبقيلف دحأ
 ع

 نأ نيعمزم هب نونموملا ناك يذلا حورلا نع اذه لاق .ةيدبأ ةايح ىلإ عبنت ةيح

 "دعب دجم دق نكي مل عوسي نأل دعب يطعأ دق نكي مل سدقلا حورلا نأل ,هولبقي
 ؟ب+ 7

 ,.(" مال :ا/وي)

 ءايبنألاو لايقزح سطغ ةسدقملا رافألاو ةرهاطلا ةيلبحلا جيراهصلاو ةيهلإلا كربلا يف
 :ريوقحلا ىلإ «نيتبك رلاو نيبعكلا ىلإ نامزلا ءزم يف نوسيدقلا اذكو رهدلا ذنم

 تعبشتف ايلك ايبا هايملا كيتاه ف رمغنت تحار ةديدج هلل تاماقك و .نيفتكلاو

 تسطغو ةقيقحلاب سوفنلا تركسو ةمكحلاب لوقعلا ترمندخاو ةبحملاب بولقلا كاذإ

 ًالمتو كربلا يف اذكه ضيفتل هايملا كيتاه يأت نيأ نم نّكلو .ةسادقلاب داسحألا

 رولبلاك فافشلا يجاجزلا رحبلا كايذ نم سيلأ ؟ارونو ةايحلل ءام نينمؤملا نويع
|5206 

 ءامسلا نم بآلا ضيفيف ١(. :55ؤر) ؟فورخلاو هللا ىرع نم الصأ جراخلاو
 ال ال هر كل / 7 ٠ ا اع

0 
 9 و 7

 أ 6١د د . أ ل - 3 َ؟ دَدَقلا و لاب ةبهتلم نلخا .م نأ نيسمخملا

 موي بولقلاو لوقعلا يف اهرطمبو ةريزغ نامبإلا نم اراملمآ بولقلا يث حيسملاب

 مكسني لازي الو ةيلعلا ف لسرلا ىلع بكسنا دق يذااو اذه سدقل حورلاف بكسل اء كل ة للا لا فبكحسنا دق ئلأاو ال فشلا. ع '

 الم يف كربلاك ةيفاص انويع ةسينكلل قلخي يذلا وه نينمؤملاو نيسيدقلا ىلع رادقمت

- 

 . روع ولا 8 راجشالا ىقستل كلذو ةمقن اهتيدوا ُك انويع رجشفيو ةعيدو لوبشح

 رم رطبل لوقت ىهو ةيح ءام عيباني ىلإ ةشطعملاو لاتنس 9 ةسيابلا لوحتت اذكهو

 اوبوت" لوقلاب سرطب مهبيجيف ؟ةوخألا لاجرلا اهيأ عنسون اذام' لسرلا رئاسلو

 0 ةيطع اولبقتف اياطخلا نارفغل حيسملا عوسي مسا ىلع مكنم دحاو لك دمتعيلو

 ساه



 هوعدي نم لك دعب نع نيذلا لكلو مكدالوألو مكل وه .عوملا نأل سدقلا حورلا

 .(7107-153 :؟عأ) "انهإ برلا

 يراربلا شاطع عيمج اي حيسملا عوسي يحلا ءاملاب ةءولمملا ةيوسرلا كربلا كيتاه ىلِإف

 .شابكلا عم نافرخلاو مانغألا عيمج اي ةدرابلا ةيلبحلا جيراهمدلا كيتاه ىلإو .رافقلاو

 ثيح «ةسادقلاو ةبحما ثيح «ةوقلاو نامبإلا ثيح سدقلا حورلا ةيدومعم ىلإو

 .هتمكحو دسجلا ىلعو هتوقو ملاعلا حورب نيدمتعملا عيمج اي ةداهشلاو ةزاركلا

 ةقفدتملا لسرلا رافأو ةيفاصلا نوبشح كرب نم ةسينكل' اهتيأ مويلا تنأ نيأف

 حيسملاب كبحو ءرجفني وهو حيسملاب كناميإ وه نيأ ؟ةرجفتملا ءارذعلا لوادجو

 ؟محتقي وهو حيسملاب كريشبتو .بهتلي وهو حيسملاب كربو «لعتشي وهو

 لوادجو «ةدمجتم كنكلو رافأو «ةيواخ كنكلو كرب ؛كنإ سئانكلا اهتيأ معن

 ةراجحلا اهإ 5 017 فأل 5 طبضت ال ةققشم كركلو راباآو «ةفشان كنكلو

 دقو لاحوألاو «بيزايملا يف تيكحجأ دقو تادادسلاو «ءيبانيلا يف تعمجب دقو

 .بيبانألاو ضاوحألا يف تعمجت دقو اياطخلاو ,جيراهصلاو كربلا رعق ف تسّدكت
 تعي ناتشكي نقلا ةذك نم هبولقلا تيققنتو افاق لوتحلا فالذي تنحف

 يداك وأ تاعتنعسملا مانع راصبألا

 .ههايم نأل ةيرشبلا اهتيأ روهدلا كلم كرب ىلإو «ةسينكلا اهتيأ نوبشح كرب ىلإف

 .ةايحلا هايم

 هال ؟



 .قشمد هاجت رظانلا .دانبل جربك كفنأ -ج 5

 ثيح لفسأ ىلإ رظنلا ىبأت حيسملا نم ةراتخملاو هللا نه ةوعدملا ةسينكلا 5

 عوسي حيسملاو تامركملاو يماستلا ثيح رظنت قوف ىلإ لب «تاقلرتملاو يواهملا

 ةناتنو ىتوملا حئاور قشنتست نأ ىبأتو امك .تادلاخلا .تاوقلا نيميب نع سلاج

 فنأبو ةيكذلا حيسملا حئاور يرحلاب قشنتست لب ءاياطخلاو بونذلاب ىلتقلا
 .قشمد هاحب رظانلاو ذانبل يف جربلاك يماستم

 «صالخلاو ربلا حئاور ءءادفلاو بحلا حئاور ىوس هذه ةبكذلا حيسملا حئاور امو

 يرطلا نيجسكوألا وه اذه لجأ .ةايحلاو دولخلا حئاور ؛ءاحرلاو ناميإلا حئاور

 املاط ؛هنوشيعي يذلا فيطللا خانملاو هوقشنتسي نأ رهدلا لم نوسيدقلا داتعا يذلا

 قحورلا نسفنعلاو. قاشتننمآإلل 57 ةيحور مشلل ةساح سدقلا حورلاب اوكلتما دق

 اورظناف" هلوقب سلوب لوسرلا هيلإ انوعدي يذلا يحلا عقاولا ءايكذ حافتلاكو اميرك

 ءايألا نأل تقولا نيدتعم ءايكحك لب ءالهجلاك ال يقدتلاب نوكليست فيك

 ١١ :هفأ) "برلا ةئيشم يه ام نيمهاف لب ء ءايبغأ اونوكت ال كلذ لجأ نم «ةريرش

 مهل تراص دق نرمتلا ببسب يذلا نيغلابللف يوقلا ماعط' امأ" كلذك هلوقو .(

 0١4 :ةيبعار "ردشلاو ريا نيب ريوعتل متلا ىلع ةبردم ساوحلا

 ساسحإلاو ينانبللا فنألا اذه يف يهو نيسيدقلا ةسين ززقتت ال فيكف اذإ

 نانبل ل را نا داسفل 00 0

 اديس انو امم رق نب قمر لت ادلا

 هالا/



 رباقم نم بارتقالا قيطت ال اهتسادق ةيساسح لعفبو ةسينكلا تناك نإف نآلاو

 اهتساحن ةيساسح لعفبو «ىرخألا يه ةيملاعلاف «ةهيركلا اهئ ئاور قاشنتساو ةيطخلا

 حيسملا حئاور قاشنتساو ةسادقلا شورعو ربلا تاماقم نم بارتقالا قيطت ال

 تاوهشلل رثب لك و اهفنأ زرغت تحار نسآ عقنتسم لك يف لب .اهيف ةيكذلا
 اهنم انرذح لا ةعشبلا ةروصلاو ةسندلا ةلاحلا ءاهموطرخ دمت تحار نفعتم

 امك دعب ام يف اوكلست ال نأ برلا يف دهشأو اذه لونأ" ًالئاق سلوب لوسرلا
 هللا ةايح نع نرستسو ركفلا رتلطم ىذإ يممذ لطب اضيأ ممألا رئاس كلن

 اوملسأ سحلا اودقف دق مه ذإ نيذلا مهولق ةظالغ ببسب ىهيف يذلا لهجلا ببسب

 مث نم ّقحف 1١7-١5(. :4فأ) "عمطلا يف ةساحب لك ارلمعيل ةراعدلل مهسوفن

 ديدللا اهفناب قشتسن و .ةيراحشلا نايل لايم قوق كلمت نأ نيسيدفلا ةسيكل

 ثيح «قشمد ىلع ينانبللا يجربلا اهفنأب لطت يهو ال فيك .ةيكذلا هحئاور ديحما
 قحلا نع يماعتملا اهيأ كلذك سيلأ ١-5(. :5عأ) ؟ةمواقملاو درمتلاو نايصعلا

 ققدملا يسومانلاو تمزتملا يسيرفلاو ملعتملا يسوسرطل. اهيأ كل ام ؟لواش

 عم ؟نوجسلا يف هعابتأب ٌجزتو حيسملا هيف مواقتل قشمد قيرطو بصعتملا يدوهيلاو

 عم أ ؟ةيسيرفلا ناصح اي سحانمي سفرت نملو ؟ةيدوهيلا سايت اي حطانتت ةرحص ةيأ
 رون نم اناعمل ىروقأ رونب ءامسلا نم كيلع قربأ دقو هدهطضت تق ئدنلا عوبسي

«َ 

 ةرضح يف بعترتو اديج كلئايربك نع طقست فيك دىمب اميف فرعتل سمشلا

 ايدربعب اقالمع ترسل كاثأب كعب اميف ضيكدو اماق ىلا ةدازال ملستستو. سودقلا

 قيرط قشمد قيرط يف رئاسلا اهيأ ًاديج ملعاف الأ ؟ادبع حيسملا ةرضح يفو امزق لب

 تايصوتلا يوذ ةنهكلا ءاسؤر كعم ملعيلو قحلا عم ةبراضملاو ةيملاعلا ءايربكلا
 طقسيس ىلجتي حيسملا ثيح قشمد قيرط فو تاذلاب ناكملا اذه يف هنأ ةيدوهيلا

 ةها//



 لك ىلع اموي عوسي حيسملل نأل" .جرختم ليئالمغ يمدق دنع سوسرط ةعماج

 طولب لك ىلعو يبلاعلا نانبل زرأ لك ىلعو .عضويف عفترم لك ىلعو لاعو مظعتم

 لاع جرب لك ىلعو .ةعفترملا لالتلا لك ىلعو ةيلاعلا لابحلا لك ىلعو ناشاب

 :؟شإ) "ةجهبلا مالعألا لك ىلعو شيشرت نفس لك ىلعو .عينم روس لك ىلعو

 ن1

 ليحنإ ىلإو سرطغتملا يسوسرطلا لواش اي اينانح طيسبل. حيسملا ذيملت ىلإف الأ

 كانه لخأ .فيعضلا .لواش كقعلا اهيأ .هتطاسي. سوقلا :فتوقي :طيسبلا انناتج

 بولقلا نم تاوادعلاو لوقعلا نم تالاهجلاو نويعل' نم روشقلا طقاستت

 فيك لوقعلاو رونلا نوكي فيك نويعلا ىرتل ءسوفنلا نم ةفرطتملا تايموقلاو

 .ةيناسنإلا يه فيك سوفنلا مهفتتو بحلا نوكي فيك بولقلاو ةفرعملا نوكت

 لابج) نائبل لابج قلستت تنأو لوسرلا سلوب ديدجلا قرامعلا اهيأ كلذك سيلأ

 ؟(ليحبإلا

 لثمي يسوسرطلا لواش .يلوسرلا سلوبو يسوسرطلا لواش نيب قرفلا مظعأ ام الأ

 ةعيبطلا لثمي يلوسرلا سلوبو .التقو اديدق ثفنت يهو اهفنعب ةقيتعلا ةعيبطلا

 مكنإف" اذكه هسفن نع لوقي يسوسرطلا لواش 00 يطعت يهو ةديدجلا

 تنكو طارفإب هللا ةسينك دهطضأ تنك نإ ةيدوهيلا ةنايدلا ف داق قريسب متعمم

 يف ةريغ رفوأ تنكو .يسنج يف يبارتأ نم ريثك ىلع ةيدوهيلا ةنايدلا يف مدقتأ
 نم ينزرفأ يذلا هللا ّرس امل نكلو" لوقي يلوسرلا سلوب نكلو .يئابآ تاديلقت

 لواش 1١14-١15(. :١لغ) "ممألا نيب هب رّشبأل يف هنبا ناعي نأ ةتمعنب يمأ نطب

 ها/4



 دهطضم ةريغلا ةهج نم يسيرف سومانلا ةهج نم نييناربعلا نم يناربع نيماينب طبس

 نكلو" لوقيف يلوسرلا سلوب امأو .مول الب سومانلا ف يلا ربلا ةهج نم ةسينكلا

 .(1:5-8يق) ”حيسملا عوسي ةفرعم لضف

 قيتعلا ناسنإلاو ةيوامسلا نائبلب ةيلاعلا قشمد علتبت دق ع وسي حيسملا يفو اذكهو

 ف يحور عارص دعب كلذو يلوسرلا سلوبب يسوسرطلا لواشو ديدجلا ناسنإلاب

 يكلو" ةلوقب سلؤب لوسرلا“هيلإ راثثأ دق*يذلا"عارضلا كاذ“ةتيمم قشمد قيرط
 ةيطخلا سومان ىلإ ئيبسيو نيهذ سومان براحي يئاضع' يف رخآ اسومان ىرأ
 ؟توملا اذه دسج نم ىنذقني نم يقشلا ناسنإلا انأ ىيو يئاضعأ يف نئاكلا

 .(17-55 :ا/ور) "انبر حيسملا عوسيب هللا ركشأ

 عقاوك قيتع يقشمد عقاو هنإف قالطإلا هجو ىلعو نيسيدقلا ةسينك عقاو وه اذه

 ىلإ لوحت دق ةمواقملاو ةرباكملاو دانعلا حور ىلع بّصنم وهو يسوسرطلا لواش

 ميلستلاو ةعاطلا حور ىلع بّصنم وهو يلوسرلا سلوب عقاوك ديدج ينانبل عقاو
 .ليحنإلا نع ةاماحم او

 يف اقذلطإ يمت بسؤسارطلا "لانك" ةيضختشش قو. ةبثصعتللا ةيسوفانلا ةسينكلا “اذإ
 ةريتتسملا ”نيسُيَدقلا ةسينك امآو*بَتْرلا ليمالثل ًالتقو اذدق ثفنت ئهو قشمد قيرط

 رظنت جربلاك فنأبو نانبل لابح يف نكست ًاقالطإ يهف يلوسرلا سلوب ةيصخش ينو

 هللا نم ًاحور نييقشمدلا نم نيبئاتلا هجو ينو اربو امالس خفنت يهو قشمد هاحت
 ل

 ةهمل»



 ثيح ىلاعلا نائبل يفأ ؟ةعاسلاو رصعلا ةسيئك مويلا نوككت نأ ىسع نيأ نكلو

 قشمد قيرط يف مأ ؟ةشعنملا حايرلاو ةعنايلا رامثلاو ةبذعاا هايملاو ةبالخلا رظانملا

 ةراحلا رابآلا هايم برشتو ةيدوهي لامرلا لكأت يهو ةيسيرفلا :عءارحصلا :ةييح

 اهيأ اي .ةينانح يفئاطلا يموقلا ؛ يرصنعلا رابغلا قشدتستو ةيسومان ةققشملا

 اهيأ ءنوفرطتملا نويموقلا اهيأ نوؤارملا نويسيرفلا هيأ «ءايبغألا نويطالغلا
 يح مكاقر نم نويسوسرطلا نويلؤاشلا اهيأ لب .نويفرت-١ا نويتبسلاو نويسومانلا

 ؟نامتإلا ربخب مأ حورلا متذحأ سومانلا لامعأب أ .اذكه طف مكنم ملعتأ نأ ديرأ

 ١-0(., :"لغ) ؟"دسجلاب نآلا نولمكت حورلاب متأدتبا ا١دعبأ ءايبغأ متنأ اذكهأ

 5 تيبرت نم اي .ةيرشعلا نرَقلا نهاك اي يس وبس رطلا لواش اي رخال ناو

 تناو .توهاللاو متردهنسلا عمججب ف اوضع تاررصو يسومانلا ليئالامغ يلحجر

| 2 

 ءابدأو ادع فاح ىئبو كلبا رتأ نم نيريثكلا ىلع ةيحيسملا ةنايدلا 8 مدقتملا

 هريع (ةديمعو ا .ةجردو هداهش ,ةباتكو اظعو ءاقلدمو ةغل (ةفاقثو ةفسلف

 قوفأ ؟يفخلا كناسنإو كبلقب مويلا نكست نيأ طقف فرعأ نأ ديرأ .ةيفئاطو

 حيسملا ليخإ قش تلاو ةيولصملا حيسملا لابج ةيلاعلا نانبل لابج «لابجلا

 ليخنإ قشنتست تاو ماعلا تاضنختمو قشماد قيرلط 3 مأ ؟ايرط. انيحسك وا

 تنك" اًميا اهوسرو ةسينكلا نهاك اي ؟انيمتو اماس محفمل ازاع سومانلاو كيبل

 هتسينكو حيسملل مويلا تنأ ايسوسرط الواشأ .تنك امفيكو تنك امثيحو

 كحورو يثرحلا كسومانو ٍنونهك لا كناطلس ىلع ءاقبإ قشمد قيرط يف دهطضت

 قحلابو هتسينك و حيسملل ريالا ماي اساماب يس د ر حملا

 5 هلل يدا ابرك ان ايوامس 50 ايئادف انهاكو ايملإ اقدبو 2 اسلوب

 ١ق



 عضتو («قيتعلا بوثلا ىلع ةديدجلا ةعقرلا طيختو ؟سلوبو لواش نيتيصخشلا

 نم ةرملا ةريغلاو ةمعنلا نم سومانلا اذإ نيأف ؟ةقيتعلا قاقزلا يف ةديدجلا ةرمخلا

 ؟ةيسلوبلا نم ةيلواشلاو ةيدحألا نم ةيتبسلاو ةيليحنإلا نم ةيسيرفلاو ةحلاصلا ةريغلا

 ءارذعلا نانبل ىلإو .قشمد قيرط نيكلاسلا نييلواشلا عيمج اي نيسيدقلا نانبل ىلإف

 ةيسومانلا سئانكلا عيمج اي ثعبيو بلصي بحلاو دلوي رلاو دسجتي قحلا ثيح

 ,ةتهدتملا

 نايل ىف ايري كتياحور اهوذ نتشمف» ارخالاب ةيعتلا ديلو اناتساو عننا فأر

 طقستو هئايربك نع لواش طقسي هيف يذلا تقولا رظتنتو قشمد وحن امود علطتت

 هلقع يف ةرشعلا كليحنإ عباصأو هسأر ىلع كيدي عضوب هينيع نع ىمعلا ير

 . .هبلقو

 لّصُحلاب رسأ دق كلَم ناوجرأك كسأر رعشو لمركلا لثم كيلع كسأر -ه
 سأر وه لجرلا نأ امك هنأل" لمركلا لثم كيلع حيسملا كاسأر ةسينكلا اهتيأ لجأ

 هدو 5١(. :هفأ) "دسجلا صلخم وهو ةسينكلا سأر وه حيسملا كلذك ةأرملا

 ادحاو ًابارش اوبرش مهعيمجو' بوتكم وه امك ةيحلا ةيوها ةرخصلا ةباثمع وه كل

 )١ "حيسملا تناك ةرخصلاو مهتعبات ةيحور ةرخص نم نوبرشي اوناك مهنأل ايحور

 يذلا رجحلا امأ" اضيأ بوتكم وه امك لمركلا لبج ةباثم وه لب .(4-١١وك
 :(80 :؟اذ) "ضرألا لك المو ًاريبك ًالبج راصف لاثمتلا برض



 البج كلذك اهل نوكي الفأ .دسجلا يه ةسينكلاو سأرلا ود حيسملا ناك نإ نآلاو

 فرشي الفأ ؟اذفان تاوامسلا ىيلاعأ ف احورو ابقاث ايوق القعو المرك

 : الفا ؟دوسيو رحبلا ىلع لمركلا فرشي امك دوسيو ةمينكل ىلع حيسمل 5 افأ ِ؟ ةرمسل 4 ا <لا ش * او هك , ا |

 بح ل - ِ - -

 و هتحار نايبعتلا ناهلولا 9 اهلل هتمايق دايحو هتوهال ومع هئادف هرضخو هتازجعم
 اس

 ابطا اذه كوسيدقلا كسي ل فيك ع ؟ةزاجشا لاللظ نيو رهركلا لاين

 ءايبنأ دض ايليإ يبنلا عم ءايبنألا هيف دهاجيو نوسرككملا ناهرلا هيف دبعتيو سدقملا
 »2 2 و2

 اده ع تاب .ىح ؟ 1 ريضتنمو افينع اداهج ةيصخا ليباز.إو ماعلا باخاو لعبلا ِ 9 5 0 ها. د امل : | 0
 ل

 ارمر ناك رانلاب ءامسلا اهتباجتسا هلل ةحيبذ ايليإ ىلا مد ثيح «ةثجلجلل الاثم
7 

 هللا لمح وه يذلا كاذ ىلع ةمامحك< سدقلا حورلا لولحل
 ائ 54 - ان ال 54

 ٠ ١١ 0 ١١ ََ ١ 1 ع | 5
 35 ا ايعشِإ يببلا لوقك دح لبج للي لمركلا لبج ىسماف .انبر حيسملا عوبسسي ا 5

06 

١ 

 ا

 ناك ءاوس ىري ال امو ىري ام ضراآلا ىلع امو تاوامسلا ف ام لك ىلع عفتري

 ا بف رشي رخعبلا ىلع انعيأ اذكه اطيلو .نيطالس مأ تاسائر نأ تاةايس مأ اشورع

 ومو هئادف ةلادب لب ءاعداو الفطت سيل كلذو رشبلا يا ىلعأ ابيقر ماعلا ىلع

 (حيسملا) ةيلمركلا ةرحخصلا هذه ىلعف .هتمايقو هتيوارذع ةمل:و هرب تايدحتو هتوهال
 253 38 | ل 34 -_/ ل

 ميحجللا باوبأو رارشألا لواعم مطحتت يرشب عرزو نيدي ريغب ةعوطقملاو ةيئادفلا ِإ 1 58 6 ص 03 5 5 . 5 - سا ع .٠

 ىضفلا ىبهذلا لاقمتلا قحسي ايذبأ امحسو لب .نيطايشلا سوؤر يي اييكت

 (45 :؟اد) هملح يف رصنذحخوبن كلملا هار يذلا يقزخلاو يساحنلا يديدحلاو

 همم"



 لب ايليا صخش يفو ناميإلا تالاجرل لمركلاك القعم نوكيو ضرألا لك لم

 .باحخآ ءايبنأ ؛لعبلا ءايبنأل ةربقمو ةحبذمو

 ءايرلا ثيح ميلشروأ يف الو يرماسلا فارحنالا ثيح ,زرج لبح يف ال اقح

 ةئجلملا لبج) يحورلا لمركلا لبج يف لب ءيوامسلا بآلل دجسُي يسيرفلا
 لبجلا اذه قوف هنأل 17١-55(. :؛وي) هيف دجسي نأ يغبني يذلا عضوملا «(ءادفلاو

 هيفو امك .حيسملا بيلص يف ةيرافكلا ةحيبذلا قوف ءامسلا نم رانلا طقست سدقملا

 لطمت لبحلا تاذ قوفو لب .ةلكآ رانب امك قرحتو اميظاع احبذ نيطايشلا حبذت

 ناميإلا لبج نيقلستملاو ةيصعملا نع نيبئاتلا ىلع ةريزغ ةايحلاو ريخلا راطمأ

 .لمركلاو

 هلل ابعشو ةنهك ةراتخملا هتسينكو يرسلا حيسملا دسج اي :يلمركلا سأرلا اذه ىلإف

 عئالطو قحلا دوهشو ناميإلا لاطبأ عيمج اي مشألا لبجلا اذه ىلإو .يرصنذحوبنلا

 عيمج اي راطمألاو ثيغلا ثيح «رانلاو ةحيبذلا ثيح نيصالا لقعملا اذه ىلإو ايليإ

 ةيلمركلا لابحلا كيتاه ىلإ لب .هرومع نم نيجراخلاو مو-س نم طول عم نيبراهمل

 داحلإلاو ربلاب مثإلاو انأ اللاب انألاو لدعلاب ملظلاو قحلاب لطابلا حبذي ثيح ةيلاعلا

 تايليبازيإلا تارتهتسملاو نييباخآلا ةاغطلاو نيملاظلا ضرألا كولم عيمج اي نامبإلاب

 نيك اقسلا تان

 «قحلاو ةسادقلا ثيح «ءادفلاو ةبحملا ثيح ةثجلجلا لبج :لمركلا لبج قوف كانه

 كولم اي مكرودص يف مكبولق فحترت رانلاو ةحيبذلا ثيح «رطملاو ةمحرلا ثيح

 لمركلا قوف لجأ .نويباخآ ءاسؤبلا مورك نيبصتغملاو ؛توبانل نيملاظلا ليئارسإ

 هم:



 تاعطق عضعضتتو نودترملا اهيأ مكعم مكلوعبو مكناثوأ ىواهتت اذه يوامسلا
 اهيأ مكئامظعو مككولم ءامد بالكلا سحلتو نويركسعلا اهيأ مكتابكرم

 مهموركلو ءارقفلا نييتوبانلا نولتقت ليبازيإ نم ٍناطيش يحوبو نومجارلا نويباخخآلا

 نبا لتقب مكئابآ لايكم نوألمتو لب بسحف كلذ سباو .نوبصتغت مهلوقحو

 اهيأ اذه اوملعا نكلو .ناسنإ لك متلتق دق كلذ فو حيسملا عوسي ناسنإلا

 برلا نإ ليبازيإ ةقسافلا ةريرشلا مكتجوز مكعم ملعتتو نوبصعتملا نويباخآلا

 نوكيسو ضرألا يسئاب ءامدو ءارقفلا توقب ةنمسملا ةمعانلا مكداسجأ نم مقتنيس

 د 57 دام ران مكبولق قو 5 مكناذآ ف ضرألا عابس وب عيمجو توبان خارص

 اهيأ نآلا مله" لوقي بوقعي لوسرلاو ال فيك .اهاحد دعصي دبألا ىلإو ئفطنت

 اهلكأ دق مكبايثو أره دق مكانغ «ةمداقلا مكتواقش ىلع نيلولوم اوكبا ءاينغألا

 مكموحل لكأيو مكيلع ةداهش نوكي امهأدصو ائدص دق مكتضفو مكبهذ .ثعلا

 مكلوقح اودصح نيذلا ةلعفلا ةرجأ اذوه ةريخألا مايألا ف مترتك دق .رانك

 متهفرت دق «دونحلا بر يذأ لخد دق نيداصحلا حايصو خرصت مكنم ةسوخبملا

 هومتلتق رابلا ىلع متمكح حبذلا موي ب امك مكبولق متيب و متمعنتو ضرألا ىلع

 ١-7(. :هعي) برلا ءيجب ىلإ ةوحألا اهيأ اونأتف .مكمواقي ال

 لبجلا كايذ يف نيسيدقلا ةسينكو «تنصحت دق مشألا لبحلا كلذ ىفف ءارذعلا امأو

 عمو تقلست دق اذه لمركلا لبجل ايليا عم ناميإلا تالانجرو «تعنمت دق سدقملا

 نم رساو ناوجرأك ءادفلاب اهسأر رعش كلذب امنف تدحتا دق (حيسملا) سأرلا كايذ

 ءارذعلا ةيناسنإ يف ٍنتوهاللا عقاولا دسحت دقو ال فيك .اهلصخب دحمبا كلم مث

 ؟اينادك الابجوب ةيئارجزأ ةليصس كلذ ان رايخف ءاوس كح. نع ةبيتكلا ةيئاسلاو

 همه



 ؟ةيمان ةيركف الصح.و ةديحم ةيلقع ةسينكلاو

 اهماظعو اهمدو ءارذعلا دسح نم اذكه دسحت دق يلزألا حيسملا ناك نإف نآلاو

 الفأ .هماظعو همدو حيسملا محل نم تتاب دق دسجتلا ادم ةسينكلا تناك نإو

 هراكفأ يلاتلابَو ؟كلذك ةسينكلاو ءارذعلا لص اذإ ةناوجرألا هلصخ نوكت

 ؟وك١) "حيسملا ركف انلف نحن امأو" سلوب لوسرلا لوقك ؟انتيلقع هتيلقعو انراكفأ
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 هسأرو هلقع نم ةعبانلاو ةيئادفلاو ةيتوهاللا هراكفأ يه امنإ حيسملا سأر لص أذإ

 يدوهيلا فتكلا «هتسينكو هدسج يفتك ىلع رمحأ يناوجرأ رعشك ةالدملاو قلطملا

 قيمعلا ىناوجرألا تابثلاو قيثولا داحتالا اذه فو .يلرغلا ينانويلا فتكلاو يناتخلا

 "ع1 2 "ةتوه اهبشتُم همالآ ةكرشو هتمايق ةوقو هفرعأل" نمل وين ل وسرلا لاقي

 يهو لمركلاك اسأر دسجتلاب ءارذعلل حيسملا راص قيمعلا يوهاللا موهفملا اذهب

 نيسيدقلل يلا ةسينكلل راص امك .ًارفاس رش ايادخت مل[لاو رحبلا ءاسن ىدحتت

 .ءاوهتسا كلملا حيسملا بلق يوهتست ىحو ةيناوجرأ الصح

 سوؤر ةعبس مويلا ةسينكلل نأ مأ ؟ةرصاعملا ةسينكلا اهتيأ كلذك مويلا كل وه لهف

 راكفأو ةيناوجرأ لصح: مويلا ةسينكلل له ١(. :1١*ؤر) ؟ةملاع نورق ةرشعو ةيرحب
 مويلا هذه اهلصحخ نأ مأ ؟ةليمجو ةديحم بيلصلل راكفأك ارحافت اهي رحافتت ةيئادف

 ؟ةقولحم يملاغلا ئسوملابو ةسدوصقم يدسملا صقماب

 ه/ممآ1



 اهتيأ حايرلا بقو سمشلا قرشت ثيح حيسملا عوسي يوامسلا لمركلا ىلإف

 كلملا رسؤيف ءادفلاب كراكفأ لمجتتو ناوجرأك فلسأر رعش تبني كانهف .ةسيكلا
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 تاذللاب ةبيبحلا اهتيأ كالحأ امو كلمججأ ام -5

 ءارذعلا اهمأك يهف .قالطإلا هجو ىلعو ةولحو ةليمج ءارذعلا ةنباو حيسملا ةسينك

 .اهلبقتسم عم اهرضاحو اهيضام يف .اهرهاظو اهنطاب يف اًتايلكو اهتايئزجحب ةليمج

 افاميإب .اهملكتو اًقوكسب .اًقريسمو اهتفقوب .اهدسجو اهسفنب .اهلقعو اهحورب

 يصالخلا اهدسجو يلمركلا اهسأرب .اهئادفو اقوهالب .اه-يلاقتو اهليحنإب .اهلامعأو

 .ةيناوجرألا اهلصحخو

 ف لامجلا تدّسجح امدعب ةولح ءارذعلاكو اذكه ةليمح ةسينكلا نوكت ال فيك

 ال فيك ؟ايدبأ اشقن ةديدجلا ةيناسنإلا ف هتشقن سدقلا حورلابو اديسحب اهاذ ١ , 6 يا 8 . 5 سا ا َّ 7 20

 قيمعلا قحلل انيعو اقفاح ةايحلاب ابلقو ارّن القع دسجتلا اذهب اه راص دق حيسملاو

 ؟اسّدقم الكيهو يدبألا ربلل ادسجو اميقم يناسنإلاو يملإلا لدعلل اريمضو ةريصب

 .ةبيبح حيسمللو ةولحو ةليمح تارابتعالا هذهو ةسينكلا نوكتس كلذ لجأ نم

 تاذل يه اتاذل كلذكف ,حيسملا لامج وه اذه ةسينكلا لامج نأ امك نكلو

 ترحار اذكشو «سلاخ جيسلا كييسو. ءامسلا نم تاذل قوق. نم تاذل «سيسلا

 لوقك .كلذك تاذللاو لب بسحف لامجلا سيل حيسملا نم يقتست ةسينكلا

 ك1 هذي .مدقلا ذنم هلامعأ لبق نم هقيرط لوأ نانق هيرلا" :ناميلس ميكحلا

 عيباني نكت لل ذإ كيال ذإ :نطرألا لئاوأ دنع عدلا ددم تمم

 عنص دق نكي مل ذإ .تئدبأ لالتلا لبق لابحلا تررقت نأ لبق نم .هايملا ةريثك



 كانه تنك تاوامسلا تبث امل .ةنوكسملا رافعأ لوأ الو يراربلا الو دعب ضرألا

 عيباني تددشت امل .قوف نم بحسلا تسثأ امل .رمغلا هحو ىلع ةرئاد مسر امل .انأ

 تنك .ضرألا سسأ مسر امل ةمخت هايملا ىدعتت الف ةّدح رحبلل عضو امل .رمغلا

 هضرأ ةنوكسم يف ةحرف .همادق امئاد ةحرف هتذل موي لك تنكو هناع هع

 "41 ل : ما) مدا يئب عم ينادلو

 تاذل تسيل .ةيوامس ةيحور لب ةيضرأ ةيدام تسيل ةبيبحلا تاذل تتاب اذكهو

 د انوكو كلك نسل هنا تركلم نأل كلذ ةيسدلق ةيدق تال ىةفلعحو ةويش

 .(١:7١ةور) حورل ف حرفو مالسو رب وه

 برلا لوقك .ةدلاخ ةيئادف ةيتوهال لب ةرباع ةيسنج تسيل هذه تاذللا نإ امك

 تاذللا لجأ ."ءامسلا يف هللا ةكئالمك نونوكي لب نوحجورزتي الو نوجورزي ال هنأل"

 حبصت اهنكلو ةيباجيإ تاذل يه املاط ةيطخ اَقاذ دح يف ؛تسيل ةيسنجلاو ةيعيبطلا

 .نزلاو عمطلاو ةهارشلاب ةيبلس تاذل تتاب نإ اقح ةئيطخ

 مالسلا ناسنإلا ئطعتل ةقاط امل سيل اهنم ةيباجيإلا يح .ةيعيبطلا تاذللا نأ ريغ

 مظعتو نويعلا ةوهشو دسجلا ةوهش وه ملاعلا يف ام لك نأل" .مئاقلا حرفلاو مئادلا
 تاذللا يطعي نأ اقح ناطلسلا هل يذلاف ."يضمت هتوهشو لوزي ملاعلاو .ةشيعملا

 .ةيدبألا اقوالحو ةايحلا د حيسملا عوسي وه امنإ ةيلصألا ةيقيقحلا

 نكايمعلل انويع.ىطعي وهو مدآ ىئبل تاذلو حارفأ ردصم حيسملا نوكي ال 25-1

 جلع يفلحملا :ةلوقعوب انوقظنيلا نيردلل .ةتيبلاو اوعمسل مصلل .اناذآو اورصبيل

 ال فيك ؟اويحيل ىتوملل ابوققا لب اوكلسيل لشلل ًالجرأ اولمعيل مسعلل يديأو

 ةايحلا رفس ف مهؤامسأ تبتك دقو هعم مدآ ب تاذلو مدآ نيب عم هتادل نوكت

 هم/



 حيسملا ةسينك شيعت ال فيك لب ؟كالهلاو توملا رافسأ ف ةبوتكم تناك امدعب

 ةريققا .ةيخار تضاعف .ةوادعلاب ةعنم لاب تدعو ةيطنطاب عئابط تناك دقو هتادلب

 ناطيشلا لمعب ةكلاه .ريخلاب تبرقتساف رشلاب ةيبنجأ .ةايحلاب تنغتساف توملاب
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 ”كاسنإلا نا حيسملا لمعب تصلخف

 .كلت حيسملا تاذلو هذه هتاذل نيب قرفلا مظعأ ام نكلو .تاذل اضيأ ناطيشلل

 هده . ةليصأ كلتو ةليخد هده .ةيحور كلتو ةيدام هذه .ةيباجيإ كلتو ةيبلس هذه

 سدعفت كلتاو همدهو ناسنإإلا سجن هده .ةرينم ةيناحور كلتو ةف مع ةيناوهش

 تاذل يهف (حيسملا تاذل) كلت امأو ةايحلا ممست ةينانأ تاذل هذه .هينبتو ناسنإلا

 .ةايحب ةايح روبقلا نيب نم اهثعبتو ةايحلا ييحن ةيئادف

 تاذآ ىف لب داقاح ةةيسور اف ركل ةيلايع تاذآ جيسما تاذل تركنا ؟1ذإ اذامف

 ةرهوجك و ماعلا يف ءيش لك دوعيبيف نوسيدقلا اهربتخي آيرايتخا قئاقحو ةيعقاو

 .اهوعاتبيو ءيش لك نوكرتيف راجتلا نم ءامكحلا اهقشعتبو .اهورتشي نمثلا ةيلاغ

 اوتاب الان قلخت نأ هذع ةيذاكلا مالحألاو هذه ةيلايخلا تاذللا عيطتست فيكف الإو

 رجه ٍقو ؟ةربابج توملاو ملألا بورد يفو ؟ةقلامع م.الصلاو ريخلا لمع يف

 رع قبلا ران ليعرف تردكلا و قل يضر ايدل "تانك

 ناسنإ لاب ىلع رطخي ملو نذأ هب عمست ملو نيع هرت مل ا“ هتسينك حيسملا عوسي

 .مدآ ب عم ةيئادفلاو ةيتوهاللا هتاذلب

 ىلادق يدمج عادبك ةيسيكلاو ةسيك :ةيدسح ةدعاقتك ءاردعلا :.تيسمأ اذكهو

 .اهسافنأ بحلاب ةذيذلو ءاهؤاشحأ ةبيبح ءاهفطاوع ةولح ءاهتيلقع ةليمج «يسنك

 ه4



 ةليمح .اهتضكر ةذديذل .اهتيشم ةبيبح .اهتفقو ةولحإ اهتسلج ةليمج معن

 .اهتيلع يه ةذيذلو .اهتيدف ةبيبح .اًديقع ةولح .اهتيدومعم

 ةيرشبلا سفنلا اهتيأ ذيذللا بحلا كلذ ىلإو ةسينكلا اهتيأ واحلا لامحلا كايذ ىلإ الأ

 ولحلا ليمجلا حيسملا هنإ .ةايحلا بح وه امثإ بحلاو ةايحلا لامج وه امنإ لامجلا نأب

 نم تلفي الثل صرحب هيكسمأف .راكفألاو حاورألا نيب ذيذالا بيبحلاو سوفنلا نيب

 .لامجلا رع ةوالحلا مزهنتو ةايحلا هب تلفتف كيدي نيب

 ديقانعلاب كايدثو ةلخنلا ةهيبش هذه كتماق -ا/

 هو ال .فيك ..ديقانعلاب اهايدثو. ةلخنلاب ةهيبش اهتماق نيسيدقلا ةسينك اقح

 تايوامسلا وحن اهّسحو اهريمضب .اهنهذو اهركفب .اهفطاوعو اهباقب ىماستت

 اهرزوذح .لسرتو امك ؟يلاغألا يف ةمظعلا شرع نيب نع ننلاج .حيسالا ثيح
 ؟ابحو اناعإ ءاذغلاو ةايح ءاملا ىهتمتا ةقيمع

 يهو اهونس ةيدبأ ءاهمايأ ةينغ .ةرضنخلا ةمئاد يهو شيعت ةلخنلاك ةيزنكلاف

 ع وسي قلطملا دوحولا كايذ نم اهدوجو دمتست اًهوكل اير ءانفلا رصانع ىدحتت

 دقداننك اتيلغلب ااراعل#وب ةشينكللا لامح رمر اهلامج يف هذه ةلخنلا تاب ىح حيسملا

 كلام منيجن ىلع -ةزصتنلا ةتيكللءأزمر ميلشروأ ىلإ حيسملا قيرط يف اهضعب شرف
 دوريو لافطألا مينارت لوعمسي وهو نييسيرفلا جعزأ كق يذلا رمألا .ضرألا

 ضرألا ف .اذكه٠ نوسيدقلا ىقبيسو معن .بهيذيأ يف نوتيزلاو لخنلا فعس

 0000 مهيديأ ف ليخنلا فعس نولمحي املاط هناوعأو نالديشلل نيجعزم ءامسلاو

 نيلئاق ميظع توصب نوحرصي مهو مههاوفأ يف مينرتلا ةوقو مهيولق يف راصتنالا
 2 4 70/3 "ف ورخللو شرعلا ىلت» سلاجلا انحلإل ضالخلا'

 هو و



 ةييبش ةسحكلا ةماق ًانيقي لب :ومتي نانبل لفي زرالاك و وكري ةاينتلا< ىيداصلا» اقع

 ىهزأ امو ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتيأ كتماق لمجأ ام الأ .ديقانعلاب اهايدثو ةلحنلاب

 .ءافيه ديقانع كايدثو ءارذع ةماق كتماق نأل .ةسينكلا اهتيأ كردص يف كايد

 هر ناش نودلو نيمار .:نورتسبو ثلا يعلي ةلئعح كلا يكن كلذلا

 8-١١(. :؛هدم) "هل يدجساف كديس

 نوكت يرحلاب مكف' دواد يببلا لوقك وهزي ةلخنلاك نيدصلا ناك نإف نالاو

 قيدص لكل قالطنا ةدعاق دسجتلاب يهو ةيهاز ةلخنلاك اذكه ءارذعلا ةديسلا

 ءاهتيناح ورب ةقيمع ءامرمثب ةكرابم ةلخنلاك ءارذعلاو ال فيك ؟ةقيدص ةسينكو

 لب .اهتاقشمم ةرباص ءاهتسادقب ةرصتنم ءاهتيوارذعب ةيدنهتم ءاهراكفأب ةيماستم

 نمو «ليخنلا نيب ةلخنلا هذهك ةلخغ نم ىرت اي لهف ؟ هديقانعو اهييدثب ةيهاز

 لب تاماقلا نيب ةيسدقلا ةماقلا هذهك ةماق نمو ؟ىراذعلا نيب ءارذعلا هذهك ءارذع

 ةأرملا كلت تحرص باوصلاب الأ ؟ةيدثألا نيب نييهازلا نيدثلا نيذهك نييدث نمو

 . امهتعضر نيذللا نييدثللو كلمح يذلا .:رطبلل ىوط" برلل ةلئاق

 ديعصلا ىلع سيل كلذو اهايدث ديقانعلاك و اهتماق ةلخنلاك ءارذعلا تسمأ اذكهو

 لح دق سدقلا حورلا نأل" .كلذك يدسجلا ديعصلا ىلغو لب بسحف يحورلا

 دق كلذل ."اهنم دلو دق (حيسملا) يلزألا سودقلاو اهتلملذ دق ىلعلا ةوقو اهيلع

 اهتفصب كلذك نيسيدقلا ةسينك اذكهو .اهييدث ديقانعلاك : اهتماق ةلخخنلاك تراص

 اهتماقب ةلخنغ ىرخألا يه تراص لاو ةيوارذعلا ةلححنلا :ذه نم ةدولوملا ةليسفلا

 اهتيلقعب عفترتل حيسملا توم قامعأ ىلإ نامبإلاب اهروذج تدتماف اهييدثب ديقانعو

 ا 0في ل ةييسكلا هينا كلا كتل هل هع ل
 تادب حيسمل توه قف ةبستكلا قمعتتا يذل ردقلاب هنال سداقمل ثيح قوف ىلإ

. 00 



 دق متنك نإف" هلوقب سلوب لوسرلا راشأ امك هتايوامسو هداحمبأ يف ىلاعتت رادقملا

 قوف امب اومتها .هّللا نيمي نع سلاج حيسملا ثيح قوف ام اوبلطاف حيسملا عم متمق

 مدا. وكر" هللا و حيللملا عمت ةرتتنتم مكتايحو ,مّنم دق مكنأل ضرألا ىلع امال
 ظ ١

 ءارضخ نوكت ال فيك .اهفعسو اهساسأ عوسي حيسملا فو اهعقاو اذه ةسينكف

 ةلمح يهو ةكرابم ةلخن نوكت ال فيك ؟ءاتشلا ةدوربو فيصلا ةرارح ىدحتت

 لب ؟نيسيدقلل ةيقاو ةلظمو نيعئاجلا بولقل عمطمو نيقشالا راظنلل ةلبقو ديقانعلاب

 1 تالا“ يملا توكل اقنع اا ةمارلا كيراضلا ةءاطعم هدو

 امه سيلأ ؟ةسينكلا ردص يف ناعورزملا نايدثلاو نادوقنعلا نوكي نأ ىسع ام نكلو

 ةمايق ؟اهتملكو امباتك ادهع ؟اهلامعأو اهناعإ ؟اهديلقتو اهأيحنإ ؟اهتيدومعمو اهاعإ

 ثعبمو اههلامج عضوم وه يذلاو ؟اهيداف مدو امير دسح لب ؟اهدسجو اهحور

 بلق يف ايمن دق ناذهك نادوقنعف ؟اهراصتنا نطومو اهقرض.+ ناتسبو اهبابشو اهبح
 ةايحلا يف ارمثي نأ يهيدبلا نم ءاذكه اهردص يف اعلط دق ناذهك نايدثو ةسينكلا

 .حالص .فطل «ةانأ لوط ؛مالس «حرف «ةبحم" يه لاو ةنهازلا سدقلا حورلا رام

 .(5-18؟١ :هلض) "ففعت «ةعادو .ناميإ

 ةلخنلاو. ةيوارذعلا ةلخخنلا كيتاه نم ةمرحلا ةسينكلا اهتيا مويلا تنأ نيأ نكلو

 تنأ معن ؟اهايدث نم كايدثو اهديقانع نم كديقانع يه نيأ لب ؟ةيهازلا ةيلوسرلا

 ىلإ نيوت تدك ةخوخيشلاو فعضلا ببسبو لفسأ ىلإ ةدحنم كنكلو ةلخن مويلا
 نالدهتم ايهدكلو نايدت كردص .ق: فلل لجأ :نكسي ةاطيشلا .كثيحو.ضرآلا
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 قابعألا لإ. رودللا نينزق )ل تناو هذه كتماقب اساسا نيعقرتت قيكف ,ناقكا

 0 ايوارذغ اا نيعقوتت فيك ؟ءاذغ دولخللو ءام ةايحلل يوترتل

 يَ 2 ؟اريبكو اقيمع حيسملل بحملا بلقلا نيكلتمت ال تنأو نييهاز نييوارذع

 بابشو كرامت لامجو كراكفأ فعس ومسو كتيصخش ةناتمو كتماق ةماقتسا

 ؟ كييدت
 مم

 اهتيأ نيملعت تسلأ ؟هذه ةيملاعلا ةنمسلاو كل ام نكلو .ةفشان نييدثلا عم كيف

 كلتييارش :تيلصو. كتماك ؛تهوش..دق..كلت ةيملاعلا .كتضد. ناب لالدلاب ةهفرتملا

 ةيحصلا كتيذغتو ةيوقتلا كتابيردتو ةيحورلا كتضاير يمم نيأ الإو ؟ادج ةحيبقو

 مويلا امأو ؟ديقانعلاب كايدثو ةلخنلاب ةهيبش كئارذعك ئركتل ةيليحنإلا كتاموقمو

 كنطب تخفتناو ةليلد اي ةوهشلاب كناقيس تظلغو ةئيطخلاب كتماق تمزق دقلف

 بيلحب كايدث فجو ةيلباب اي رشلاب كدودحخ تدعحجتيو ةنوعرف اي داسفلا لصبب

 .ةيرماس اي ةبيرغلا ميلاعتلاو شغلا

 انك نوكتل نييدسللا ةنببتتك اي نيسيدقلاو عارذعلا هدف .ةلحنلا لإف .نآلا اهأو

 .كيبدنب ةيهاز ديقانعو كتماقب ةلخن

 كيلغو ومني .نانبل..ق روالاكو وهزت ةلحخنلاك نكف هللا ناسنإ اي رخألا ِتنأ امأو

 1١51/.ديقانع اهييدثب و ةماق ةيوارذعلا ةلحنلاب

 هو”



 مركلا ديقانعع كايدث نوكتو اهقوذعب كسماو ةلخنلا ىلإ دعصا نإ تلق -8

 حافتلاك كفنأ ةحئارو

 هلامآ طحم يهو اهقوذعب كسمبو هتبيبح ةلخن ىلإ اذعه بيبحلا دعصي ال فيك

 ةماق اذكه بيبحلا اهقلستي ال فيك ؟هبلق تاثفنو هبح ذروصو هتاعلطت عضومو

 انديلبت” يعن نأ ىلإ" سلؤب لوسرلا لوقك تلماكت دقو بنحلا ةماق اهيف ىري وهو
 "حيسملا ءلم ةماق سايق ىلإ لماك ناسنإ ىلإ هللا نبا ةفرعمو نامبإلا ةينادحو ىلإ

 نمك اهييدثب كسمجو هتبيبح ةماق قلست ىلإ بيبحلا فهلتي ال فيك ؟(7١ :4فأ)

 اهفطاوع تاراعشو اهبلق ةراصعو اهبح اترمث امه امغإ ناذه نايدثلاو ديقانعلاب كسمبي

 امامي تاقالطنا يه امنا هذه تاقلطنملو ؟اهدوجوو اًهايح تاقلطنمو لب

 ؟اباتك ادهعو ءاهتمايقو اقوم ءاهديلاقتو اهليعإإ ءاملامعأو اهتيدومعمو

 قوف ئىكتيو اهييدث فطاوعب كسمبو هئارذع ةماق برلا قلستي كلذ لجأ نم

 وهو ةديدجلا هتيناسنإو اهيف ةسدقملا هتسينك ةماق قلستي هنأ5 كلذ يف وهو اهردص

 ةسينكلاو ال فيك .ناميإلاو بحلا رامث ءاهحور رامثو: ةيبلقلا اهفطاوعب كسعب

 هيدي ةسرغو كلت ةصاخلا هتلخن يه امنإ كلت ءارذعلا سدخش فو هذه ةسدقملا

 يلاتلابو "هماظع نم مظعو همحل نم محلا دسجتلاو ءادفلاب تتاب دقو لب ؟ةك رابملا

 هنإ معن ؟هبلق ةوالحو هبح يبدت يه اهيف ديقانعلاو هتيرشب ةماقو هدحم ةروص

 اهيلع بتكيو ةديدج ةايحلا اهيف ثعبيل اهقوذعب كسس:إو ةيهاز ةلخن اهقلستي

 ةلفط بحلاب اهدهعتي وهف .اقوذعو ًافعسو ًاقاسو اروذج حورلاو بحلا تاملك

 حورلابو ةبيطخ ةمايقلاو بيلصلاب اهقوذعب كسميو ةلخن ةباش ءادفلاب اهقلستيو

 .حافتلاك اهفنأ ةحئارو مركلا ديقان ك اهديقانع نأل ,ةجوز

 ه:



 نينم ملا نيبو ةيقيقح ةمركك هنيب مئاقلا قيثولا طابترالا نلعي حيسملا حار اذكهو

 فئادف ةراصعو هترمخح ةحرفو هتبحم لامج مهيف نلعيل ديقانعو ةرمثم ناصغأك همساب

 قوكيلا' هلوقك ادسا و نينمؤملاو توكيل كللذوب .ةفادقو هديس# دم ةيسيئرلا لقادعألا

 .انيف ادحاو اضيأ مه اونوكيل .كيف انأو يف بآلا اهيأ تنأ كنأ امك ادحاو عيمجلا

 ادحاو اونوكيل :.:تيطعأ ىدلا هلع مهتيطعأ دق انأو :قدلسرأ كنأ ماعلا نمؤيل

 ملاعلا ملعيلو .دحاو ىلإ نيلمكم اونوكيل :ق .كبنأو مهيف انأ .دحاو نحن اننأ امك

 نم مظعأ بح نم لهف 5١-١١(. :١ا/ويو "يتيح امك نعيساو سرا كنأ

 ىح ديقانعو ةايح هبلقب هعرزيو ءاطع ناسنإلل برلا هيطعي اذه نم ىمسأ دحبو اذه

 .وه هدحب دحملاو دحملاب مثرتيو .وه هلامج لامجلاو ؛لامجلا اذهب ئيغتي حار هنأ

 لذبلاو ءاطعلاو بحلا الإ فرعي ال وهو حيسملا ّق ليصألا يلزألا بحلا هنإ اح

 هّبشي حيسملا ناك نإف نآلاو .ىفكو ايتاذ ءادفو ًاليصأ ابح هنوكل ؟اذامل .ءادفلاو

 ةحئار هبشي وهف ىرخأ ةرات مركلا ديقانعبو ةرات قوذعلاب اهييدئو ةلخنلاب هتسينك

 .كلذك حافتلاب اهفنأ

 اهتماقب ةمعنلاب اذكه ضرألا نع تعفترا دق ةبيبحلا ةسينكلا تناك نإف نآلاو

 نإو .حيسملا ءلم ةماق سايق امي غلبتل ءامسلا وحن اي ىماستت يهو ةلخنلاك ءافيملا

 نإف بحلاب لماكتو ديقانعلاب اهزو نييدثلاب اذكه رّمعت -3 ةبيبحك اهردص ناك

 ذنمو عدبملا هللاو ال فيك .ةبيط حافتلاك ةيكذ تسمأ ئرخألا يه اهفنا ةحئار

 زاغ لعفب تقنتحا ذإو يح لك مأو ءاّوح كلذب تراصف اهفنأ يف خفن دق ءدبلا

 برلا داع ءالصأ ةسينكلا لاثم يهو ناطيشلاو ةيطخلا ناخدو نوبركلا ديسكأ نا

 يف انفانو روبقلا نيب نم ةيح اهثعبيف ةايحلا ةخفن اهفنأ, اههجو ف خفني ةيناث

 هقةه



 ةسينكلا يف قلخ هذه هتخفن قو ١5١(. :١7٠وي)إ ةايحلاو ةمايقلا تاخفن اهسافنأ

 ةديدج ةيحور ةيساسح «سدقلا حورلاب ءارذعلا ريظنو هده ةديدجلا ءاوحو ةبيبحلا

 ةقيتعلا ءاوح نأ امك هنأل .حافتلا حئاورو ةايحلا نيجس5 وأ ىوس قشنتست ال

 مر م ةديدجلا ءاوح ًاضيأ اذكه «توملاو ةيطخلا حئاور ىوس نقشنتسي ال امانبو

 .ةايحلاو ةمايقلا ناتسب ف حافتلا حئاور ىوس نقشدتسي ال اهتانبو

 لوقلاب اهفصي سلوب لوسرلاو ةهيرك ةقيتعلا ةيناسنإلا حئارر نوكت ال فيك نآلاو
 ربق مكرجنح .دحاو 1 ينو تكدس وع و عل نب اودسفو اوغاز عيمجلا'

 "ةرارمو ةنعل ءولمم مهمفو مههافش تحت لالصألا مس ءاو.ىم دق مهتنسلأب حوتفم

 عوسي حيسملا يف ةديدجلا ةيناسنإلا حئاور نوكت ال فيكو 1١7-١5(. :"ور)

 الها انغ لحن وتعل ذي ردع" لوف ,ماهفاعتسا “لإ <ملكو غتر نسلوب: لؤسرلاو ةيكذ

 ا لك“ رتسم واللا لك رقئاط“ وهي'افد لك لداعت وه اهلك ليلجج وه املك قنح
 اذكهو .(8 :4يف) "اوركتفا هذه يفف حدم ناك نإو ةليضف تناك نإ نسح هتيص

 ةايحلا ةخفن اهيف خفانلاو تاومألا نيب نم ماقملا يحلا حيسملا يف ةسينكلا تتاب

 ةايح ةحئار ءالؤمل' نوكلهي نيذلا فو نوصلخي نيذلا يف ةيكذ هل ةحئار ةديدح

 1١٠-١5(. :؟ركا١ "تومل توم ةحئار كئلوألو ةايحل

 ةحئار سدقلا حورلاب و بيط ةروراق دسجتلاب ىسمأ دقو ءارذعلا فنأ وه اذه

 فنألا تاذ وهو رخآلا وه راص دقو نيسيدقلا ةسينك فنأ وه اذه لجأ .حافت

 ديدجلا ىراذعلا فنأ هنإ .ثفنلا يكذ حافت ةحئارو نمنلا ةريثك نيدران ةروراق

 .ةمكح لقعلا ف نئلتميف لبحلا قوف حيسملا ميلاعت حئاؤزر نقشنتسي هيف يذلاو
 نقشدتسيو .ًاناميإو ًاباجعإ سفنلا يف نشلتميف رحبلا قوف هتازجعم حئاور نقشنتسيو
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 دسجلا يف نئلتميف نايدولا عم لوهسلا ٍثو لابحلا يثو رحبلاو ربلا يف هتسادق ريبع
 لب .ابح نكولق ضيفتف ةثجلحلا قوف هئادف حئاور ن.اشنتسيو .احالصو ارب

 .ةايحلاو ةمايقلاب نهداسجأو نهحاورأ سطعتف ناتسبلا يف هتمايق سافنأ نقشنتسيو

 مركلا ديقانعب اهايدثو ةلخنلاك اهتماق يف ةسينكلا لعج يذلا وه حيسملا اقح

 ."سانلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هب نأل' .حافتلاك اهفنأ ةحئارو

 ؟كردص قوف كايدث امه فيكو ؟ةسينكلا اهتيأ نآلا تنأ كتماق يه فيك نكلو

 ءاوح ريظن مأ كلذ لك يف تنأ ةميدقلا ءاوح ريظنأ ؟كسفنأ ةيقبو كفنا ةحئارو

 ؟ةديدجلا

 ديقانعك كايدت ومنيو ةلخنلاك كتماق ميقتستل هللا لي ,لإف يسفن اي تنأ امأو

 .حافتلاك كافنا ةحئار ريصتو مركلا

 نيمئانلا هافش ىلع ةحئاسلا ةقرقرملا ةغئاسلا يبيبحل رمن-ا دوجأك ككنحو -14

 ؟تاذلاب حيسملا كنح هنوك سيلأ ؟رمخلا دوحأك وه نيسيدقلا ةسينك كنح ّمل

 ةسينكلا كنح ءاج كلذ لجأ نم .(هتحرفو سدقلا حولا ةرمح) هترمح اهرمحو

 ناسنإ ملكتي مل هنأل" .رشبلا ةكلمم يف ال ليثم ال ةديحو اةرمح تناكو اديرف اذه

 تحت رخآ مسا سيل هنأل صالخلا هريغ دحأب سيل نألو .(45 :/وي) "اذهك طق

 دسجتلاب هنكلو ١١(. :4عأ) "صلخن نأ يغبني هب سانلا نيب يطعأ دق ءامسلا

 صخش قو ةسدقملا ةسينكلاو ةديدجلا ةيناسنإلا ىطعأ دق يلزألا بحلا عفاودبو

 شل حل نر انام دج ا دال



 هألمو هليجنإب همّرحو روسكملا ةيناسنإلا كنح هللا رّبج دق ديحملا دسجتلا يفف

 ةظتايمقريخلو ةييستعارذعلا فو يرجع حار كلذل“.هتريخو هّبح ةراصغو هميلاعت
 اهكنح نمو نيسيدقلا ةسينك مف نم بكسنيو نيمئانلا هافش ىلع ةحئاس ةقرقرم

 ىلع ةحئاس ةقرقرم ةغئاس يهو ةقّتعم سدقلا حورلابو ةبلزأ ةرمحو ةيئادف ةراشب

 تابسو توملا مانم نم مهتظقيأف رشبلا ئب نم اياطخلاو بونذلاب نيمئانلا هافش

 لايجألا ةحبست «ةحبستلا كيتاهو كنحلا كايذ ءارذعلل نيأ نم الإو ويحلل

 تحار ىلا ةرمخلا كيتاهو مفلا كايذ سيكل كا: نتف ةةيدامسلاو: ةيضرألا

 احورو ةيوامس ةمكحو ةيئادف ةرمح اهلك ةقيلخلاو ميلش روأ قاوسأ يف اهبكست

 نمداقلا خورلا لح قم ةوق نولانتس مكنكل" لوقلاب اودعُو دق ثيح ؟ةسدقم
 يصاقأ ىلإو ةرماسلاو ةيدوهيلا لكو ميلشروأ يف ادوهش يل نونوكتف مكيلع

 ىلإ مكوقاس ىم نكلو" لئاقلا دعولا تاذب اووقتو امك .(8 :١عأ) "ضرألا
 نيملكتملا متنأ متسل مكنأل نوملكتت ام وأ نولوقت امم اوهتقق الف ةالولاو مكاحلا

 ةحخراصلا ةداهشلاو ديدجلا كنحلا اذهو ."مكيف ملكتي يءلا وه مكيبأ حور نكل

 عمجب ىدحتت نأ سونافيطسا اهتسمامه سيئر صخش زو ةسينكلا تعاطتسا

 نأ اوردقي ملو ايسآو ايكيليك نم نيذلا نمو نييردنكسإلاو نييناوريقلاو نييترييللا
 ديدجلا كنحلا اذههو 9-٠١(. :5عأ) هب ملكتي ناك يذلا حورلاو ةمكحلا اومواقي

 هللا عاطي نأ يغبني" لوقيو دوهيلا عمجمب ىدحتي نأ ناتخل لوسر سرطب عاطتسا
 .ةبشخ ىلع هايإ نيقلعم هومتلتق متنأ يذلا عوسي ماقأ انثابا هلإ .سانلا نم رك

 نحنو اياطخلا نارفغو ةبوتلا ليئارسإ يطعيل يفلح اسير هتيم هللا ةعقر اذه

 :هعأ) "هنوعيطي نيذلل هللا هاطعأ يذلا اضيأ سدقلا حورل و رومألا هذي هل دوهش

 لوسر سلوب نكمت يمملإلا مفلاو يرانلا ناسللاو يحورلا كانحلا اذهي لب .(778

 انعاش ةنوكسلا راطلا عيبا يف برلا حيسمللو ءانإ ةيلزألا ةرمحلل نوكي نأ ممألا

 ه/



 :15عا) ابعرم كلذ يف ضرالا ةاغطو كولمللو ارشبم حيسملاب نيينانويللو دوهيللو

 ةقرقرم ةغئاس يلوسرلا كنحلا كايذ نم ةيئادفلا ةرمخلا تكسنا دق اذكهو .("ه

 .نومئانلا هافش ىلع ةحئاس

 ءاوح كنح نيبو ديدجلا يوارذعلا ىلوسرلا كنحلا اذه نبب قرفلا مظعأ ام نكلو

 كنحو «بايتراو كشو داحلإ كنح وه كاذ قيتعلا ءاوح كنح .قيتعلا عولخملا

 كنحو .«فيدحتبو عفرت ةقيتعلا كنح .نيقيو ةقثو نامي (ةديدجلا ءاوح) ءارذعلا هذه

 كنحو «حايصو بضغو طخسو ةرارم ةقيتعلا كنح .ءيبستو عضاوت ةديدجلا

 مفلا يف تاوهشو ةساحب ةميدقلا ءاوح كنح .ةعادوو فطاو مالسو ةكرب ةديدجلا

 وهف (ميرم) ةديدجلا ءاوح كنح امأو «ةليخد سفنلا قامعأو بلقلا يفو ةحيبق

 ةميدقلا كنح .ةليصأ سفنلا قامعأو بلقلا يفو ةيئادف ملا يف تاداوشو ةسادق

 (ءارذعلا) ةديدجلا كنح امأو رورشلاب علخم نايصعلاب بو رضم «ةفلاخملاب روسكم

 .قحلا ةوقب مّرحمو ةمكحلاب عّردم سدقلا حورلاب ديدجف (ءافيحلا) ةسينكلاو

 ةنيمألا ءارذعلا ةرمح نم ةقسافلا ةرمح نيأو ؟ةديدحلا رم ةميدقلا كنح نيأف

 ةرمح نيب كلذك قرفلا مظعأ امو لب بسحو كلذ ىيلو ؟ةسدقملا ةسينكلاو

 ةرمخ نيبو هيسيدقو هئارذع ف هحارفأو حيسملا ةرمخ نيب .حرفو حرف نيبو ةرمخو

 ىلع ةحئاسلاو ةقرقرملا ةغئاسلا حيسملا ةرمح .هيسندو هئارح يف هحارفأو ناطيشلا

 اميكل ةيناطيشلا رومخلاب نيلقثملاو ةيطخلا يف نيمئانلا لدقوت امنإ نيمئانلا هافش

 نوماني ليللابف نوماني نيذلا نأل" سلوب لوسرلا لوقك صالخلاو ربلل اوحصي

 ناطيشلا ةرمح امأو .(8-1 :هست١) "صالخلا ءاجر يه ةذوحو ةبحماو ناميإلا
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 ةيلقعلا باصعألا رّدخت يهف نيتئاملا بولق يف ةنوزخملاو نيمئانلا هاوفأ ف ةركعلا

 ةبغم نم برلا انرذحي كلذل .ةيسفنلا سيساحألا تيمتو ةيبلقلا نييارشلا صلقتو

 مومهو ركسو رام يف مكبولق لقثت الثل مكسفنأل اوزرتحا" هلوقب رومخلا هذه
 هجو ىلع نيسلاجلا عيمج ىلع نأي خفلاك هنأل ةتغب مويلا كلذ مكفداصيف ةايحلا

 عيمج نم ةاجنلل الهأ اوبسحت يكل نيح لك يف اوعرضتو ذإ اورهسا .ضرألا لك

 حيسملا ةرمح .(55-814 :؟١1ول) "ناسنإلا نبا مادق اوفقنو نوكي نأ عمزملا اذه

 مفلا نم لصأتستو تابوركيملا بلقلا نم قرحتو ميثارجلا لتقتو ةايحلا مقعت رانك

 تابوركيملاب ةايحلا سندت يهف ناطيشلا ةرمح امأو .(7 :”شإ) تاساجنلا لك

 لب تاقبوملاب دسجلا رذختو تالاهجلاب لقعلا ملظتو تاوهشلاب بلقلا تيمتو
 ةبغم نم انرذحي سلوب لوسرلا حار كلذل .تاراعدلاو تامطللاب كنحلا برضتو

 حورلاب اوئلتما لب «ةعالخلا هيف يذلا رمخلاب اوركست الو" رانا ايلا زينتا متعه

 سدقلا حورلاب اهنحشتو حرفلاب ةايحلا المت حيسملا ةرمح .(8 :5فأ) "سدقلا

 يف تبكسنا دق هللا ةبحم نأل يزخي ال ءاجرلاو" سلوب لوسرلا لوتتك مالسلاو

 ةايحلا المت يهف ناطيشلا ةرمخ امأو .(5: هور) "انل ىطعملا سدقلا حورلاب انبولق

 ةواقشلا نمل ليولا نمل" ناميلس ميكحلا لوقك ءاقشلاو ليولا عم عزفلاو فوخلاب

 نيذلل ؟نينيعلا رارهمزا نمل ببس الب حورجلا نمل بركلا نمل تامصاخملا نمل
 اذإ رمخلا ىلإ رظنت ال .جوزمملا بارشلا بلط يف نولخدي نيذلا رمخلا نونمدي

 ةيحلاك عسلت رخآلا يف .ةقرقرم تغاسو سأكلا يف اهيابح رهظت نيح تّرمحا

 هبيلص تيب يف يه امكو حيسملا ةرمح .(55-59 :١7مأ) "ناوعفألاك غدلتو

 ربللو اكولم تاومسلا توكلملو ءانبأ ةيدبألا ةايحللو ًالاحر هلل يبرت هحور ةيلعو

 حيسملا ليجنإلو لب ءةاضق ةيملإلا ةمكحللو ًالسر مالسللو ءارفس ةبحمللو ءارمأ
 ءالؤه نإ اوعمسا دوهيلا لاجرلا اهيأ" سرطب لوسرلا لوقي كلذ و ةازغو ةقلامع



 ةمنأ يديأبو هومتذخأ اذه يرصانلا عوسيف .نونظت متنأ امك ىراكي اوس

 عفترا اذإو «ءكلذل دوهش اعيمج نحنو للا .ةماقآ اذه ع وسيف .هومتلتقو هومتبلص

 هنورصبت نآلا متنأ يذلا اذه بكس بآلا نم سدقلا حورلا دعوم ذأو هللا نيميب

 رك 5 يل رت ىرخألا يهف ناطيشلا ةرمخح امأو .("عم-1 4 :؟عأ) "هنوعمستو

 نكلو ءارفسو مثإلل نكلو ءارمأو منهحل نكلو ًاكولمو «توملل ءانبأو رشلل

 قو. .كانسألاو .نيطايشلا ىكلو. ةلضق ماصخلا كلو ةلييزو بورخلاو ةوادعلل

 ارون مالظلا نيلعاجلا .ًارش ريخللو اري رشلل نيلئاقلل ليو" ايعشإ يبلا لوقي كلذ

 بيسشأ نيت ىف ءايكحللا ير رو ررشاو اولا رب رمل رايك ريترو

 جرم ىلع ةردقلا يوذلو رمخلا برش ىلع لاطبألل ليو مقاوذ دنع ءامهفلاو

 "ههنم هنوعرتيف نيقيدصلا قح امأو ةوشرلا لجأ نم ريرشلا نورربي نيذلا ركسملا

 7-0151 8ك

 نير اهلل ةماعلا يفر جن يم وول نافل ب رطل

 وهو حيسملا كنح نم هكنح لب ؟هحرف نم هحرفو حيسملا ركسم نم هركسم

 يلاتلابو هبورشم رمخو ايدوريه ةصقرو سدوريه ةلفح نيأ لق لب ؟رمخلا دوجأك

 وحصو حيسملا ةرمحو ليلحلا اناق سرع نم قبط قوف نادمعملا اًنحوي سأر عطق

 ؟هتايح ةيدفو هبح ةرمخو ءادفلا سرعو لب نيوعدملا

 شاطع اي حيسملا رمح ىلإو .ليصألا سدقملا حرفلا قاشع اي ليلجلا اناق سرع ىلإف

 بارشلاو ةديدجلا سأكلا ثيح سقرم مأ ميرم ةيلع ىلإو ديحملا يلزألا بحلا

 رمخلا ثيح عوسي مأ ميرم ةيلع ىلإ لب ةقيتعلا سأكلا دابع عيمج اي جورزمملا



 ةحئاسلا ةقرقرملا ةغئاسلا األ بهتلي سدقلا حورلابو رصعُي بيلصلاب يوامسلا

 .نيمئانلا هافش ىلع

 هقايتشا يلإو يبييبحل انأ ٠٠

 يرهاظلا «ئيطابلاو يحراخلا يناسنإ يف ءيحورو يدسجب حيسملا يبيبحل انأ معن

 فطاوعو يلقع راكفأو يسفن رصانعب «يساوحو يتدارإب «يريمضو ٍنهذب يفخلاو

 .يدبألاو ئمزلا .ديعبلاو هنم بيرقلا ئلبقتسمو يرضاحو يضامع. هل انأ لحأ .يبلق

 «ئطاخاللاو دودحتاللا عوسي حيسملا ييبحل لب ؛ئطاخلا دودحملا تاذل تسل اذإ انأف

 ةوهشلل لب يدسحو يئاشحأ يف ةكوشك ةلماعلا ةيبلسلا ةحيبقلا ةوهشلل تسلو

 كلذك انأ تسلو .يدسجو يئاشحأ يف ءادفك ةلماعلا ةيباجيإلاو ةديحملا ةيبحلا

 ييبحل انأ لب .نايصعلاب ءدبلا ذنم طقس دقو ريرشلا يف هلك عوضوم هنوكل ملاعلل

 .ةسادقلا يف هلك عضو دقو لزألا ذنمو ملاعلا صالخ لجأ نم تام دقو سودقلا

 مالظلا ماتق هل ظوفحم اهئات امحب ءامسلا نم طبه دقو ناطيشلل تسل انأف يلاتلابو

 لفاسأ ىلإ ةيتاذلا ءايربكلا ةلعب طبه دق حبصلا تنب ةرهزكو *١(. :١هي) دبألا ىلإ

 ًالتما دق هبلق عافترا ببسب للظمو طسبنم بورككو 1١7-١5(. :4١1شإ) بحلا

 لب 1١4-18(. :؟مزح) هتراحت ملظو هماثآ ةرثكب ضرألا ىلإ حرطو ًاملظ هفوج
 .يريربت لحأل ماقو ياياطخ لحأل تام دق هنوكل حيسملل انأ امنإ

 نركل لورا يوكل ال رويتقرانأو لير ئغاانأو نب 1 :هيزكل عيبملا ييبتحانأ

 ال ,ءارمألاو كولملا نع ديعبو كولعص ىنأل لب ريمأو كلم ىئنأل ال ير ا

 دق رزاعلاكو اتيم يوكل لب ايح نوكل ال ءاميثأو انطاخ نوكل لب احلاص ٍنوكل
 ةبحم نكت مل كلذ لك قوفو .ًاودع نوكل لب اقيفرو اقيدص نوكل ال «تستن



 تناك لب طقف ةينمز ةيطعب الو طقف ةفش ةملكب الو طقف عبصإ ةسملب يلإ حيسملا
 ْق وهف 001" ضرألا نايشا قريب ايماد ةبشخلا قوف ابيلص يوحت نم ةعيخ

 نم يلحجرو شغلا نم يدي ىدتفا دق هرهظو هيفتك طايسو هيلجرو هيدي ريماسم

 ةنعط نم يبلق ىدتفا دق هبلق ةنعط فو لاقثألا لمح نم يرهظو ّيفتكو قالزنالا
 نم يلقعو لطابلا نم يراكفأ ىدتفا دق هسأر كاوشأ يفو ةيطخلا ةبرضو رشلا

 نركيو. اكلم قايخ هلا ريصت 1 ضيرعلاو .قيمعلا .ىحألا .عادقلا اذهو. اذإ .قيكن

 يفو مكداسحأ يف هللا اودجمف نمثب متيرتشا دق مكنأل" سلوب لوسرلا لوقك

 3١(. :“وك ١١ "هلل يه ىلا مكحاورأ

 ءادفو لب بسحف ايسفن ايحور ءادف سيل .الماك ءادف بيدحلا حيسملا ينادف اذكهو

 سرر دفنا .كلبدق" انآ يطرأ لب طلاع اي راع ءاذلا يي كندا دبع

 ةسادقلاب يدسج ىدفو سدقلا حورلاب انبولق يف تبكس.ا دق هللا ةبحم نأل ةبحماب

 يك" سلوب لوسرلا لوقك ةمكحلاب يلقع ىدفو مكتسادق هللا ةدارإ يه هذه نأل

 ةرينتسم ةفرعم ف نالعإلاو ةمكحلا حور دحملا وبأ حيسملا عوسي انبر هلا مكيطعي

 امو نيسيدقلا يف هثاريم دحب نئغ وه امو هتوعد ءاجر وه ام اوملعتل مكناهذأ نويع

 نحن نيذلا" سلوب لوسرلا لوقك ةحلاصلا هتدارإب ةريرشلا ىدارإ ىدتفاو ١9-157(

 راكفألاو .ذسللا تاعيشم نياماع اند تاوهش يف مهنيب البق انفرصت اعيمج اضيأ

 لجأ نم ةمحرلا يف ئغ وه يذلا هللا .اضيأ نيقابلاك بضعغلا ءانبأ ةعيبطلاب انكو



 امك .(37277:5بفا١ حيسملا انايحا اياطخلاب تاوما نحنو اذ انبحا يلا ةريثكلا هتبحم

 اذه لوقأ" سلوب لوسرلا لوقك ربلا ةطلسب لطابلا ةطاس نم انرئامض ىدفُ
 مه ذإ مهنهذ لطبب ممألا رئاس كلسي امك دعب اميف اوكلست ال نأ برلا يف دهشاو

 ةظالغ ببسب مهيف يذلا لهجلا ببسب هللا ةايح نع .وبنجتمو ركفلا وملظم

 يف ةساحب لك اولمعيل ةراعدلل مهسوفن اوملسأ سحلا اودقه دق مه ذإ نيذلا مهءولق

 يف قح وه امك هومتعمس دق متنك نإ اذكه حيسملا اوملعتت ملف متنأ امأ .عمطلا

 تاوهش بسحب دسافلا قيتعلا ناسنإلا قباسلا فرصتلا ةههج نم اوعلخت نأ عوسي

 بلق نم ةبحملا ىه امن ةيئادفلا ةيصولا ةياغ نأل 1١07-١5(. :؛فا) "قحلا ةسادقو

 تابستكملا نم ريبكلا محزلا اذهو يديحوو يبيبح حيبسملا نوكي ال فيكف اذإ

 ضم لدا ءكقةميق وس آل فيكن ؟هتانلاودنءاوذعلا_ يق ادسحبو اسفنو.: اصور. .ىيتاسلا

 ؟(8 :؟وك) ايدسج توهاللا

 كاذ حيسملا عوسي ةيرشب مسج ف هئلمب لح دق اذكه فتوهاللا ناك نإف نآلاو

 لحي سدقلا حور" ليئاربج كالملا لوقك ًالعفو ًالصأ ميرم ءارذعلا نم ذأ دق يذلا

 .(*ه :١ول) "هللا نبا ىعدي كنم دولوملا سودقلا كلذلف .كللظت يلعلا ةوقو كيلع

 دق ةملكلا ماد ام ؟ةهادبلاب ميرم ءارذعلاب لح دق اذه تودهاللا ءلم اذإ نوكي الفأ

 ١15(( :731) دسجلا يف رهظ دق هللا ماد امو ١5(. :١وي) اننيب لحو ادسج راص



 حورلاب هدسج يه ىلاو نيسمخلا موي يف ةيبينكلا قل سائقلا حورلا لولتل ا يرع

 :(35-1 25 غا) سدقلا

 هئارذع ىلإ حيسملا قاتشا قلطملا يئادفلا دسجتلا كايذو ةقرمعلا ةدحولا هذه يف اذإ

 نكلو .ايدبأ اقلطم اعقاو ءادفلاو دسجتلا يف كلذ هل ناكف هتيرشب سفنو هتسينكو

 ا
 فءرزو يف قى

- 

 إو يل ييبح" نيسيدقلا يف ىلا ةسينكلا تلاق امك لودت نأ مويلا ةسينكلل له

 ؟ناطلسلا ؟هاحللا ؟لاملا ؟ةسينكلا اهتيأ مويلا يعقاولا كليبح وه نمف ؟"هقايتشا

 كيف مويلا حيسملا هيلإ قاتشي يذلا امو ؟حيسملا مأ ؟ملاعلا ؟تاذلا ؟دسمجلا

 ؟قحلاو حورلاب هلل ةدابعلا ؟ءاجرلا ؟ناميإلا ؟مالسلا ؟ةبحما ؟ةسادقلا ؟هسسحتيو

 ؟ةيئادفلا ةيحضتلا ؟ةيليحنإلا ةزاركلا ؟ةيبلقلا ةبوتلا ؟ةيسفنلا ةعادولا ؟ةيتاذلا ةعانقلا

 ىضرملا ةرايزو لمارألاو ىماتيلا داقتفا مأ ؟ةيحورلا تارابتنخالا ؟ةيتوهاللا ةرانتسالا

 هقاتشي يذلا مأ ؟تاحارجلا قوف تيزلا بصو ءاسؤبلاو عايجلا ةلاعإ ؟لماوحلاو

 ةماقإو ؟داحلالاو ةقدنزلا تاحفاكمو تاقطرهملاو عدبلل كتاعراقم وه مويلا كيف

 ؟تاسايسلا نييءاف م تاعامجلا نيب اناطلس حيسملا ليخنإ

 ءارذعلا طيطخي كيدحجج نم يططخو ةسيئك || اهتيأ مويلا كابس للا يعجرا الأ

 .هقاينشا كيلإو ةبيبحلا هل تنأ

 ل ةاربا ول املا رانا يع نا يي يلا يور رالف دلل ناحل اي كامارو

 ضغبأ نمو اهكلهي هسفن بحأ نمو .ئقحتسي الف نم رثكأ الوقح وأ ادالوأ

 ىلإو ابيبح كاَذِإ حيسملا كل ريصيف "اهيبحي ليجنإلا لحأ نمو يلجأ نم هسفن
 .ًاقايتشا قاتشي كحور



 ىرقلا يف تبنلو لقحلا ىلإ جربخنل ييبح اي لاعت ١-
 ىرقلا يف اهبيبح عم ةيسنجلا ةبيبحلا اهيضقت يلا ةولحلا تانوألاو تاعاسلا لمجأ ام

 لوضفو داسحلا تارظن نع ةديعب ةقيمعلا تاولخلا يف هعم اهفرصت ىلاو فايرألاو

 ةنيكسلاو ءودهلا ثيح موركلا نيب اميفو لوقحلا بلق يف كانه لجأ .قاّشعلا رئاس

 ايخس اومن بحلا ومنيف حورلا ىلع حورلا فشكنتو بلقلا ىلع بلقلا حتفني

 قف اذا ) ابق“ دعب نجا ل سا راجل ةق'احخن تاقاط نع رجفنيو

 ايت انا ةوع- سيلتاو نونا فارغ

 رمألا نوكي مك ىرت. يسنجلا بحلا لاحم يف 5 اذكه رمألا ناك نإف نآلاو

 ىلا ةديجملا تاقوألاو ةولحلا تاعاسلا نوكت فيكو ؟يحورلا بحلا لاغ قايربح

 سانلا ءاضوض نع ةديعب موركلا نيب امو لوقحلا يف حيسملا عم ةسينكلا اهيضقت
 ةعيبطلاو ةفيطللا تاخانملاو ةنيكسلاو ءودحلا ثيح كانه معن ؟عدافضلا قيقنو

 هدم لاقت ةقيحع *علينطا قو ”ةديمحج ةولح ةسينكلا هتبيبحب حيمملا يلتخي ةمسابلا ةتماصلا

 هجو ىلإ رظني نمك ههجو رظنتو ةايحلاو بحلا تاضبن « هبلق تاضبن ىلإ عمتستف

 ةكرش فو ةايحلاو بحلا تاملك ىلإ يغصي نمك هتاملك ,لإ يغصتو ةايحلاو بحلا

 بحلا ىوس نيييبحلا نيذه نيب ءيشال ىوتسم ىلعأ ىملعو هذهك ةقيمع ةيحور
 .ةايحلاو

 احمق مث البنس مث ابشع الوأ .اعرعرت ةسينكلا بلق يف بحل. عرعرتي لوقحلا يف اذإ

 : ره - ا :١+ نع ' 4 9 . | ٠ 1 10 انام
 بحلا ةرمخبو ةراصعلاب ضيفتو اجوضن هديقانع جضنت موركل نيبو .لبنسلاب انو

 ةرماسلا لوقح يف ءاينع تيب حوفسو ليلحلا ىرق يف كانه معن .اكرابم اناضيف

 ةبيبحلا ةسينكلا ىرت ةثجلجلاو روباطو نيطح لابج قو ؛موركلاو نوتيزلا نيتاسبو



 لاب ىلع رطخي مل امه ىظحتو نذأ هب عمست مل امو نيع هرن مل ام اهبيبح حيسملا ف

 قامعأ نم ضفتناو لب اميظع احبذ اهلجأ نم حبذو دسحت دقو بحلا ىرت .ناسنإ

 لوقا ىف اذكه بيش ةافالا اذإ ةيبيخلا جرت 11 قيكف ارزصتتم الاخ توم ا

 تبلصت دقو ميلشروأ نم هيلإ جرخت ال فيك لب ؟موركلو ىرقلا يف هعم تيبتو

 دقو هرومعو مودس نمو تعفترا دقو موحانرفك نمو ندسسقت دقو ةيدوهيلا نمو

 اكتر

 ىرقلا يف كانهو ةسينكلا جرختل ةحالفلاو لمعلا ثيح لوقحلا ىلإ كانه لحأ

 كرفي ثيحو دصحي دصاحلاو عرزي عرازلا ثيح ىرحتاو لوقحلا ىلإ هذيمالتب

 ندملا نم ةبيبحلا اهتيأ اضيأ تنأ مويلا ىجرحا كلذل ؟نولكأيو لبانسلا ذيمالتلا

 ةرخأو صاخشألا لتقت ىتوملا حئاورو سافنألا قنخي قلقلا ناخد ثيح ةبحاصلا

 مأ .سافنألا ع حاورألاو ةايععألا صضبعت ماعلا بحعس داسحجألا ردخن ةئيطخلا

 تاوهشلاب األ مودس نم ىجرخخ نا نيردقت يدوعت م خدملا ةنكاس اي مويلا كنا

 هيدا لق .كتيح :ةقيدتع ”ةيداللا عامطألاب افأل هرومع نم الو ةلعتشم ةيدسمجلا

 لورتسلوكلاب بلصتو كبلق حبذلا موي يف امك محشتو كنزو لقثو اهيف كتنمس

 اران اهاكسناو ءامسلا ةبضع نم طول مه باورها نيردت يدوعت ملف :تلبايرش

 لعتشيس نم عم نيلعتشتس الاعتشا لب .اذكه اورجف دق نيذلا ىلع اتيربكو

 .(7/-١هي) "ةبدبأ ران باقع يدباكتل"

 عمسلاو رظنلاب طولك تنا نم اي «ةيقابلا ةيقبلا اهتيأ «ةنيمألا ةيبحلا اهتيأ تنأ امأو

 .(7 :؟طب') .ةميثألا لاعفألاب ةرابلا كسفن امويف اموي نببذعت مهنيب ةنكاس تنأو



 ىلإ (حيسملا) ديدحلاو متدقلا نيدهعلا يكالم ديعو بسحبو 78 اركاب هعم يبرهاف

 قيرطلا نيفرعت ال مويلا تنك نإو .انيصحت بصحن لابحلابو لوقحلاو ىرقلا

 كانهف .(8 :١شن) "ةاعرلا نكاسم دنع كءادج يعراو مدغلا راثآ ىلع يحج رخاف'

 رحو ءاتشلا ةدورب ثيح .داصحلاو ةحالفلا ثيح .داهجلا, لمعلا ثيح لوقحلا يف

 «ةايحلا ةعانقو شيعلا ةطاسب ثيح لب ,ءصوصللا تامجهر. رطاخملا ثيح «فيصلا

 سبلي مل هدحب لك يف ناميلس نأ ىح لقحلا قبانز نم سجأ ًاسابل برلا كسبلي
 ةيضرألا لوقحلا نم سيل اتبان ازبخ كمعطيو'" .(59 :”5تم) اهنم ةدحاوك

 .(1-7١580-:<ويإ ”كلذك ةيوامسلا لوقت نم الراقولب بسحف

 ىرقلاو «ةكورتملا لوقحلاو روبلا يضارألا ثيح «ةيحورلا ىرقلاو لوقحلا يفف أذإ

 ييجر لب[ ءةسرشلاةيائذلاو :ةئيدرلا شوحولا و. تاّيحلاو. «براقعلا .ثيحح ةروجهملا

 ةعيبط ىلإ رثكأف رثكأ ةسينكلا فرعتت «تاباغلا عم نائزلاو كاوشألاو لاغدألا

 ناعمس ٍىأي ثيحو ميلشروأ راوسأ جراح يئادفلا هلمع ةعيبطو بولصملا حيسملا

 .بيلصلا هعم لمحيل لقحلا نم يناوريقلا

 كانهو محلا تيب ةيرق يف تيبتل ميلشروأ ةنيدم نم ءارذعلا تجرح دق اضيأ اذكه

 ةايحلل ازبخ هيف تعضوف سودقلا اهنبا عضت لوقحلا ىيشاوم ثيح دوذملا يف
 ءايندأ هللا راتخاو ءامكحلا يزخيل ملاعلا لاهج هللا راتخا .دق" مالع الإو .سوفنلاو

 يذ لك رختفي ال يكل سيلأ .دوجوملا لطبيل دوجوملا ربغو محمي ىردزملاو ملاعلا

 اذكه ىبرتو محلا تيب ةيرق يف دلو دق ّملو لب 9059-17 :١وك١) "همامأ دسح

 هتالوج مظعمب ماقو .(47 :١وي) "ايرصان يعد هنأ نح" ؟ةريقحلا ليلحلا ةرصان ف
 نيب اميفو لابحلاو لوقحلا يف بآلل هتاقوأو هتالص مظعم ىضقو ىرقلا يف ةيريشبتلا



 لوقحلا يفو كمسلا يدايصو نييورقلا نم هلسر ةيبلغأ راتحاو ؟نوتيزلاو موركلا

 يف توميل هبيلص الماح ميلشروأ نم جرحخ مالعو لب ؟هت كلم رارسأ مهملعي حار

 كرابي وهو اينع تيب ةيرق يف هتاوامس ىلإ دعصيو لب نياسبلا ل موقيو لوقحلا

 ؟ذيمالتلا

 .ارط ةعادولل حنجيو اعزن ةطاسبلل عزتي اهيف ذإ حيسملا بلذ يف ةيلزأ ةعرنل اإ اقح

 ةبيبحلل ابيبح لازي الو ناك كلذ لجأ نم .عضاوتلا كايذ ف هناطلسو ةعادولا

 اعيدو اذكه حيسملا انءاج دق ىرت اي اذامل نكلو .ةدرماملا ةودعلل افيخم ابعرمو

 كلذ ناكأ ؟ىرقلا ف تيبيو لوقحلا ىلإ جرخيو ءاطسبلا ءاعدولا ىلإ حنجي اطيسب

 ندملا ناكس ىلع ةيومد ةروثو ءامظعلا ىلع اضيرحتو ءاينغألا ىلع ادقح هنم

 ءءاينغأ مأ اوناك ءارقف سانلا عيمجل ايح اصلخم ءاج دق حيسملا نأل ءاشاح ؟ءايرثألا

 يف نيلماع مأ اوناك لوقحلاو عرازملا يف نيلماع ءندم ناكس مأ ىرق ناكس

 ملاعلا هللا بحأ اذكه هنأل" .نيملعتم ةفسالف مأ اوناك نيدايص ءاطسب .عناصملا

 "ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كليب ل يل ديحولا هنبا لذب ىبح

 اهنم مظعأو ندملا نم ةطاسب رثكأ امود تسيل ةيفرحلا ىرقلا نأو ١7(. :وي)

 حيسملا اهيف لمعي يلا لوقحلاو حيسملا اهيف لوجتي ىلا نكامألا امنإ لب .ةعادو

 هنإ .ةعادو ىمسألاو ءاقن قمعألاو ةطاسب رثكألا يه حيسملا اهيف تيبي ىلا تويبلاو

 صوصوت اهيف لوقح نم مكو ؟قلاقللا اهحوطس قوف شعت ةيفرح ةيرق نم مك

 ؟مالسلاو ةعادولا مئامح اهئاوجأ يف فرفرت ندم نم مك و لب ؟نارئفلا اهقوقش نيب

 لوقحلا يف ايقن نيجسكوألا بهي كانهف هليحنإب حيسملا حور نوكي امثيح نذإ

 يف ةسادقلا تيبتو بولقلا ف سمشلا راونأ عشتو موركلا نيب بحلا حئاور حوفتو



 ف نوموقيس ى ونين لاجر اقيبنا .لوقعلاو راكفألا يف ةعادذولا دسجتتو لب سوفنلا

 نم مظعأ انههو نانوي ةزاركب اوبات مهنأل هيلع نومكحيو ليحلا اذه عم نيدلا موي
 نم تنتأ اهنأل ليلا اذه ىلع مكحتو نيدلا موي يف موقتس نميتلا ةكلم ."نانوي
 .ناميلس نم مظعأ انههو ناميلس ةمك> عمستل ضرألا يصاقأ

 ءاطسبلا نيسيدقلاو ءارذعلا راثآ «منغلا راثآ ىلع يجرخاف هويلا ةسينك اي تنأ امأو

 ادج اعيدو بيبحلا حيسملا نيرت كانهف ةيحورلا ىرقلاو ةيلبحنإلا لوقحلا ىلإ ءاعدولا

 ةعفترملا موحانرفكو ةبلاصلا ميلشروأ نم طقف يجرخا ةسينكلا اهتيأ معن .اطيسبو
 يثرحا لوقحلا كيتاه يف كانهو تاحاسلاو قرطلا ق.افم ىلإ ةينازلا مودسو

 حورلا هايمم اهيقساو ةريزغ ةايحلا تاّبحب اهيعرزاو ةقيمع ليحنإلا ةكسب بولقلا

 .ةايحلا نزخمل سوفنلاو داصحلل لوقحلا تضيبا دق ةرماسلا يف هنأل .ةريمغ سدقلا

 نكلو ةيندم ةلئاع مأ ةيورق ةلئاع تنك نإ مهملا سيل ةيرشبلا ةلئاعلا اهتيأ تنأ امأو

 .ميرمو اثرمو .,زاعيلاك ةطيسبلا سوفنلا

 تيبت ةعبسلا نيطايشلا نأ مأ ؟زارطلا اذه نم ىه زيزعلا ئراقلا اهيأ كتلئاع لهف

 رون له لاعقلا حتفت له مركلا رهزأ له رظننل موركلا ىلإ نركبنل -5
 .يبح كيطعأ كلانه.نامرلا

 ةعضاوتملا لوقحلا يف كانه «بيهرلا نوكسلا ثيح ةئداحلا ىرقلا يف كانه معن
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 يدلل ىف يطرح ا د مل اههأل بيبحلا حيسملا عم ةديجملا اهتليل ءارذعلا تيبت

 .ةبحاصلا ةمحدزملا

 دره م يب كما ردح مرسلا كيب يراراعلا نذخلا يفو كانه لجأ

 تركب ثيح لقحلا يف كانهو بحلا دوقنعب ءارذعلا مرك رهزيو لب لبنسلا ين ًانآلم
 دق يحلاو رّون دق نامرلاو حّتفت دق لاعقلاو رهزأ دق مركلا ندجيل ربقلا ىلإ تاكرملا

 نتنأ" نحل كالملا لوقك تاومألا نيب نم ماق دق حيسملاو ةابحو امالس سانلل ىطعأ

 هوعضو يذلا عضوملا اذوه .انهه وه سيل ماق دق .بولصللا يرصانلا عوسي نبلطت

 .(5 :١"رم)إ "هيف

 طسو فو نوتيزلا راجشأو نامرلاو موركلا ثيح كانه ناتسبلا ٍيفو ال فيك

 اركاب ةنيدملا نم تجرح دق افوكل كلذو 9 558 ةيلدجما هتأر دق لوقحلا

 ةيرقلا كيتاه ًاذإ مويلا تراص فيكف .تاومألا نيب هبلطن يهو قاب دعب مالظلاو
 نآلا امأو ءاهيف تيبي ناك حيسملا ثيح انس هنا فناك دقو «ةيناز ةنيمألا

 ةودرمتم كواسؤز داع ةشرشنم كرو ذاغز قعطق بتراض.قيك ؟نرلتاكلاف

 ميتيلل نوضقي ال .اياطعلا عبتيو ةوشرلا بحي مهنم دحاو لك صوصللا ءافغلو

 كيتاه مويلا تراص فيك لب 7١-١55(. :١شإ) .مهيلإ لصت ال ةلمرألا ىوعدو

 ماظعو اناصيخ ةمايقلاب زمثملا ..ناتسبلاو 200 ةايحلاو بحلاب ءارضخلا لوقحلا

 اوريغو عئارشلا اوّدعت مفوكل اهئالخد تحت تسندت دق شرألا نأل سيلأ ؟تاومأ

 نونكاسلا بقوعو ضرألا تلكأ ةنعل كلذل ؟يدبألا دهعلا اوثكنو ةضيرفلا

 (5-ه :” *شا)؟اهيف



 اهيف تبن ىلا لوقحلا يه نيأو قحلا حيسملا اهيف دلو ىلا ةيرقلا يه نيأف نآلاو

 ؟ناتسبلا يف نامرلا رونو لوعقلا حتفتو موركلا رهز وه نيأ لب ؟دحب لاو ةايحلا لبنس

 نوبصاغلاو ايلف! كيف دف وديعي مويلا نوملاظلا سيلأ ؟دحماو ةماركلاو ةمايقلا ناتسب

 ءابانذأل ءاضلا باتدو ةالايثسا هيك ىقمتق موركلا كلآسثو ؟ًالالد ةيف .نونكسي

 نور سلا 96فامش) ةطارشت اطوقخ قف ءاسؤبلا قحتس رززاتكاو ؟اسارتقا ضنتفقت

 ال نيئارلل نولوقي نيذلا" ءالؤه ؟اداحلإو ةقدنز يليئارسإلا لكيملا ءانب ىلع نولمعي

 .تاعداخم اورظنا تامعانلاب انوملك .تاميقتسم انل اورظنت ال نيرظانللو ءاورت

 :".شا) "نيسيدقلا سودق انمامأ نم اولزعا «ليبسلا نع !وليم قيرطلا نع اوديح

 ىرقلا نبا ناتسبلاو دوذملا ديلو حيسملا سودقلا لوقي اذكه كلذل ٠-١١(.

 جاجوعالاو ملظلا ىلع متلكوتو لوقلا اذه متضفر مكنألا" لوقحلا بيبرو
 ٍنأي عفترم رادج يف ئتان ضقنم عدصك مثإلا اذه نوكي كلذل امهيلع متدنتساو

 يف دحوي ال بح ةقفش الب اقوحسم نيفازخلا رسكك ربسكُيو .ةظحل ف هذه

 17-١5(. :"٠.شا) "بجلا نم ءام فرغل وأ ةدقوملا نم ران ذحأل ةفقش هقوحسم

 ىرقلا ناكسو لوقحلا غاتبأ“-ان (حيسملا عبسي ةوحعأو هللا ءارشعإ هو منتنأ امأو

 ىلإف ١5(. :".0شا) "مكتوق نوكت ةنينأمطلابو نوصلخأ نوكسلاو عوجررلابف"

 ىرقلا ناكس عيمج اي اوركب ناتسبلا يف هربق ىلإو محل نيب ةيرق يف برلا دوذم
 عدبت يهو ةرحاسلا ةعيبطلاو تامدخلاب جعت يهو ةليمحلا لوقحلا لاو نيسرطختملا

 يف نكسيس هنأل" .ليبازيإ هتحوزو باخآ ةنهك «لعبلا ةنهك عيمج اي تالمأتلا

 لدعلا :لمعو امالس لدعلا عنص نوكيو .ميقي ناتسبلا يف لدعلاو «قحلا ةيربلا

 ةئئمطم نكاسم فو مالسلا نكسم ف يبعش نكسيو .دبألا ىلإ ةنينأمطو انوكس



 مكابوط .ةنيدملا عضوت ضيضحلا ىلإو رعولا طوبهب درب لرتيو .ةنيمأ تالحم يفو
 1١5-5١(. :"”شأ) "رامحلاو روثلا لجرأ ةرحرسلا هايملا ىلع نوعرازلا اهيأ

 ةيطارقتسرألا ةبيبرو ةيخرتسملا روصقلاو نوشمه ةليلدو ةببفرتملا ندملا ةنبا اي لحأ

 نيسئابلا مايو ءارقفلا خاوكأ ىلإو نيدايصلا كابشو محل .تيب ةيرق ىلإف ةسرطغتملا
 ةمحرلا نلعتستو انيقي ةمظعلا دسجتتو اقمح دحملا دلوي .,ثيح نيحالفلا لوقحو

 بحلا ديقانع ثيح نيسيدقلا نامرو لسرلا مورك ىلإ معن .اديكأ ةيناسنإلل ةيهلإلا

 بحلا لك عايجلا عيمج اي رجفتت ةايحلاو ءادفلا هراصعو رردتي لامجل| كامرو نيك

 .ةاىحلاو بحلا ىلإ شاطعلاو

 ىلإ اهدسج رطبو اهلقع خافتناو اهبلق ةمظعب ةعفترملا ءوحانرفك اي تنأ امأو

 كتنمس ىلع ءاضقلل يضَيَرَتَتو لوقحلاو ىرقلا ىلإ يركبتو يجرخت مل نإف .ءامسلا
 دوقنعلا ةراصع اهيف نيصتمت نيسيدقلا نامرو لسرلا مورك ىلحدت مل نإو كلالدو

 قامعأ ىلإو نيرحتنتس ةيبلقلا ةحبذلاب كنإف روصقملا نامرلا بارشو بولصملا

 .نيطبهتس اطوبه ةيواحملا

 دقو موركلا ىلإ هيلإ يركبف احلاص ابيصن حيسملا كل ترتن+ا دقف ميرم اي تنأ امأو

 .نامرو مورك نيتاسب كنيتاسبو .بحلا نامز ره كنامز نأل ايكذ ابيط



 اقرخذ ةميدقو ةديدج نم سئافنلا لك انباوبأ دنعو ةحئار حوفي حافللا *١-

 يبيبح اي كل
 نم ةطقاستملا هتاملكو ءارضخلا هقاروأ تءاج دقو .ةايحلا حافل وه حيسملا ًاقح

 يق ادحتفتلا هراهزأ ”تالاصأو ءاصالخخ“ بؤغشللو ءافش ممألل ضرألا ىلإ ءامتنلا

 تتابو .اهلك ةقيلخلل ةايحو ةيكذ ةحئار ةنوكسملل بياصلاو ملألا ءاتش: رخاوأ

 ةرفصملاو روبقلا يف نيذلل يرافكلا يئادفلا توملا ةرفص. ةرفصملاو ةذيذللا هرام

 باتكلا لوقك ءءاضيب ةيدبأ ةايحو ةرينم ةمايق توملاو ةيطخلا ةرفصب مههوجو

 ةرشع ينثا عنصت ةايح ةرجش كانه نمو انه نم رهنلا للعو اهقوس طسو نو"
 ١-5(. :؟؟ؤر) "ممألا ءافشل ةرجشلا قروو اه مث رهش لك يطعتو ةرمث

 هميلاعت قاروأب ةايح حافللاك وهف .قالطإلا هجو ىلعو ةيدبأ ةيلزأ ةايح حيسملا اذإ

 هتومو يوارذع داليم هداليمو يواعم حافل هال نذل ضاق رامثو هئادف راغذأو

 .يهلإ راصتنا ةمايقلاب توملا ىلع هراصتناو يرافك توم

 ع ودور ع ةياعإ نتانل كه ديجعتلا ناك قزف .نآلاو
 اح

 كلاب .:تتافحب . ةشولقما“ هئسينك نوكت الفأ .ةرينم ةسادقلل ةنوتيزو اليمح ةبحملل

 برلا مهراتخا نيذلا الوسر رشع انثالا نوكي الفأ ؟اطسوت اهطسوتي حيسملا ف 0 5 - 5 3 0 3 ١

 هيف نأل" سودرفلا طسو يف ةسورغملا ةيحلا ةرجشلا كيتاه ف ةعنايلا رامثلا مهئامسأب

 نينمؤملاو نيسيدقلا عيمج يلاتلاب نوكي الفأ ."سانلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا تناك

 حافللاو ةكرابملا ةرجشلا كيتاه يف ةتبانلاو ةسيفنلا رامثلا رابكلا عم مهنم راغصلا

 ةيؤلؤللا باوبألا كلت مه امن الوسر ريش انثالا لي بسحف كلذ. قل" سيلو ؟ديخا

 قيرط نعو ةميدقو ةديدج نم سئافنلا لك نرتخم اهدنع ىلاو ةيوامسلا ةنيدملل

 اطر بن# دق اذكهو .اهانبو ةايحلا ءانبأ عيمج ةسدقملا ةيدملا لحدي هذه اًاباوب



 "ةدحاو ةؤلؤل نم ناك باوبألا نم دحاو لك ةؤلؤل ةرش.: اتنثا اباب رشع انثالاو"

 ممألا دجمم نوئيجيو كانه نوكي ال اليل نأل ارا قلغت نل مىاوبأو" 5١(. :١7ؤر)

 نيبوتكملا الإ .ابذكو اسجر عنصي ام الو سند ءيش اهلس.دي نلو اهيلإ مهتماركو

 .(307-75 :؟١ؤر) 'فورخلا ةايح رفس يف

 فو نوصلخي نيذلا يف ةيكذلا حيسملا ةحئار مه نوسيدقلاو لسرلا ناك نإف" نآلاو

 هرامث مه لب حيسملا وه حافللاو حافللا ةحئار كلذك ةمعنلاب مهف ءنوكلهي نيذلا

 57 ةسدقملا ةنيدملل اوناك نإو .سودرفلا طسو يف ةسردرغملا ةايحلا ةرجش رامتو

 ؟ةقيتعو ةديدج نم سئافنلا لك مهيفو مهدنع نرتخن ال !دإ فيكف كلذك ةيرولب

 حيسملا عوسي نمثلا ةريثكلا ةؤلؤللا كيتاه اورتشاو ملاعلا ف ءيش لك اوعاب امدعب

 .نيثراو هتوكلملو نيتيار اراحب كلذب اوراصو

 لك اوعاب مهحرف نمو لوقحلا طسو يف ىفحعملا ركلا كاين اردجي دقاادرجر يل

 ىصقتسي الو دحي ال يذلا حيسملا ئغب اذكه اونغتسا امدعبو هوكلتماو ايندلا يف ام

 موقلا ءالؤه ناك دقو ال فيك .ًاريشبت هب نورشبيو نب“ هب ماعلا نونغي اوحار

 يف ادايسأو ءاجرلا يف نيحّوتم ءارمأو بحلا يف اكولمو نامإلا يف ءاينغأ نويوامسلا
 سرطب لوسرلا صخش يفو علخملل لوقي مهاح ناسلو .تارهابلا تازجعملا لمع

 مق يرصانلا عوسي مساب كيطعأ هايإف يل يذلا نكلو ةضف الو بهذ يل سيل"
 .(6 :”عا) 'شماو

 ضرألا لك .ىلإ .هنإ نح ريشبلاو ةزاركلاو .ميلعتلا .ي .ءايغأ .اوناك دقو:ال شيك

 مهيف تمت دق ثيح ١8(. :١٠ور) ؟مهلاوقأ ةنوكسملا يصاقأ ىلإو مقوص جرح

 ةزك نم. :جرخُي الخبر هبشي هللا توكلم يف ملعتم .بتاح لك" ةيوتكملا ةملكلا

 ه1١"



 يف ءايرثأ داهجلا يف ءاينغأ كلذك اوناك لب بسحف كنذ سيلو ."اقتعو اددُج

 هلك مويلا تام كلحجأ نم اننإ" لوقي مهلاح ناسلو داهشتسالا ف ةقلامع «ءاطعلا

 - :مؤر) "انبحأ يذلاب انراصتنا مظعي اهعيمج هذه يف .حبذلل منغك انبسح دق

 ةديدج نم سئافنلا هذه لك ةيلوسرلا باوبألا هذه دنع عمتجت ال اذإ فيكف .(0

 ةةعنقو

 اهيأ سدقلا حورلاب ةيلوسرلا ةسينكلا كل هتنزخ دق رابج يلوسر ديصرل هنإ اقح
 ةايحلل دينا ًاليصأ افيرش اديلقتو انيلصي اديحب انارت هبلع تظفاح لب بيبحلا

 ةيبركلا للجو _ ةنيدنع هقعدقتبانوبألا «ديغو ةغبسلا: ثزاخخما ق.سكافنو اديغ

 اهمبدقو اهديدج سئافنلاب ةلمحم داحبألاب ةلقثم يهو ةيلومءرلا ةكرتلا هذه ةعماجلا

 زاتسلا عفريو ازازتها ضرألاو تاوامسلا زتق امل ةيناث ءامسلا همن دا اعنا نجح

 يف حافللا ةحئار حوفتو لب اناعمل باوبألا دنع سئافنلا عمل:و اعفر لوهخلا ىلع نم

 .اناحوف ىتوملاو ءايحألا ميشايحخ

 ىلإو ةموكزملا سئانكلا اهتيأ اقالطإ رمثملاو ادبأ رهزملاو قروملا حافللا كايذ ىلإ الأ

 ةسبايلا ضرألا يف ةتبانلاو (حيسملا) سودرفلا طسو يف ةسورغملا ةايحلا ةرجش

 عيمج اي ةميدقلاو اهنم ةديدجلا ةيوامسلا ةيحورلا سئافنلا ثيح ةيلوسرلا باوبألا

 ترمرمو اهسيساحأ ةيطخلا ترّدح دق يلا سئانكلا اهتي' يساسألا بابلاو يبجلا
 قرطلاو ةبح رلا ةيدسجلا باوبألا تلظأو اهءاشحأ رشلاو ريخلا ةفرعم هرجش ةرمغ



 توملا باوبأ دنع ةيبهذلا مانصألاو ةينافلا زونكلا تشالو اهّقريسم ةعساولا ةيملاعلا
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 .اهدود+وو انكايح نئيع ةيواهلاو

 ع

 كرابملا حافللا كايذ نم لوقحلا ةروجأملاو ةيملاعلا سئانكاا اهتيأ مويلا تنأ نيأف
8 

 باوبالا كيتاه نم مويلا تنا نيأ لب ؟روهطلا ءارذعلا جانا هرامثو هراهزاو هقاروأب
54 

 اهنم ةقيتعلا اهتملك ىدهع نمو ؟ةقيتعلاو ةديدجلا .مسئافن :هو ةيلوس رلا
 س١

 مأ ؟دعيسملا ليخإ يف يه امك و ةيو قل حافللا ةحئار مويا نيقشنتستا ؟ةديدجلاو

 95 ع 0 1 7 58 1 0 1 71 1 1 ١

 ٍيزانخلا ماعط ل .م مأ ؟ صالخلا ايحنإ تاملك ىف يه امك و ةايحلا ةرجش

 ةايحلا رك دنع ةسورغملا ةايحلا ةرجش رامث مويلا نيلوانتتا ؟كالحلا ةهكاف يه امكو

٠. - 
7 / 

 اس 8 3 ١

 ف ؛ةبحم يه لاو سدقلا حورلل رامثتك فورخخاو هللا شرع نم رولبك جراخلا : ما ص 0 6 / 3 ٍِ 0 1 -

 نيلوانتت ما 5١(. :هلغ) ؟ ففعت «ةعادو «نامإ .حالص فطل ةانأ لوط مط ءمالس
0 0 7 

 ميلتا َّس 53 ' مه ؛اخلا| تت هملا ِ دنع ردشلا 3 ريخلا ف رعم هرجش رامث مويلا

 . 5 1 2 1 1 1 ٠ 200 ١

 .ةشساحن :ةراهع :ئز يه لاو دسحلل لامغاك .هلك مم اعلا اظي يذلا ناطيشلاو
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 (ةعدب 2 قامش حب 6 .طخس ةريع .ماصخ .ةوادع ( رححس «ناثوالا هدابع .ةراعد

 ةسينكلا اهتيا كتهجاو م ويلا يه نيا 0 ع١ ؟" طب نكس « اتق «دسح

 امل ىلا ةسدقملا ةنيدملا وحن نيهجتتأ ؟نيقرطت نم باوأو نيكلست قرط ةيأو
 قى

 !١ يدؤملا قيضلا قيرطلا نيكلست كلذبو ؟ّللا وه اهئرابو اهعناص لاو تاساسألا

 مأ ؟ةميدقلاو ةديدجلا ةيحلاإلا سئافنلا لك هتابتع دنع يلا بابلا نيقرطتو ةايحلا

 ناطيشلا وه اهعدبم ىلاو قامعالا اه ىلا ةملظلا ةنبدم' وحن م ويلا نيهجتت - 2

 لا باوبألا نيقرطتو كالملا ىلإ يدؤملا عساولا قيرطلا .للذ ليبس يف نيكلستو
 يك 7 332 و 34 اس م لو 3 و أي“ ر لن 0 م

 ةيلوسرلا ب اوبألا نيلخدتا ؟ةميدقلاو ةديدجلا ةيناطيشلا .سفنالا لك اًمابتع دنع
٠: 

 ا/ 11١



 اوحتفا" لئاقلا دعولا كيف متيل ايعخو ةنهك «ةيكولسو ام اعت ةيممألاو اهنم ةيناتخلا

 ؟"املاس ًاملاس هظفحت بلل يأرلا وذ ةنامألا ةظفاحلا ةراباا ةمألا لحدتل باوبألا

 .كفلح كباوبأ قلغأو كعداخم لحدا يبعش اي مله" هلوق كلذكو .(5 :5”شإ)

 مثإ بقاعيل هناكم نم جرخي برلا اذوه هنأل .بضغلا ربعي ىح ةظيحل وحن يئبتحا

 :7؟"شإ) ؟"دعب اميف اهالتق يطغت الو اهءامد ضرألا فشكتف مهيف ضرألا ناكس

 1 اباوبأ نيلاعبو مج عضوم نم نيعلطت ةقراسو ةّصاك مويلا كلبا مأ 1

 نإ سعي ار رفا وتلف. ةلفاغلا :كليرلا# ةملك كيف- منتلا اهعشو .ةنهك ءاميلعتو ةيكولس

 قراس كاذف رخآ عضوم نم علطي لب فارخلا ةريظح ىلإ بابلا نم لحدي ال يذلا

 ؟سئانكلا اهتيأ كباوبأ دنع كسئافن ةيوه مويلا يه ام لب ١(. :١٠وي) ؟"صلو
 ؟يدافتملاو ينافتملا تاذ اللا مأ يلاعتملا تاذلا ؟يقابلا به.لا مأ ينافلا بهذلا يهأ

 ةاطخلا ؟رباكألا ءاينغألا مأ رغاصألا ةوخالا ؟يواهتملا .ءاحلالا مأ يمانلا نامبإلا

 رارشألا مأ نوراتخملا نوسيدقلا ؟نويسيرفلا ةاغطلا ءأآ نوبئاتلا نوراشعلاو

 ؟نوملاظلا

 ةقاربلا ةليصألا سئافنلاو ةيرولبلا باوبألا يبيك ,حافتلاو م.افللا ثيح ءارذعلا ىللإف

 رهدلا ةسينكو رصعلا ءاوح اي تنأ كل امف .ةحماجلا نيرشعلا نرقلا ءاوح اي

 رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجشو ىرخأ ةرم مويلا كل ام لب ؟ ءعولاو جسوعلا راجشأو

 لحدم يو ؟ديدح نم انابعُت ةرحجشلا لوح تاذلا فتلي 0-5 ؟تاذلا ةرجشو

 ؟قيرطلا ىلع ناوعفألا ضبري باوبألا

 زونك ثيح .ةيلوسرلا باوبألا لحادأ ؟نآلا تنأ نيأف زيزعاا ئراقلا اهيأ تنأ امأو
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 نم لكو ناثوألا ةدبعو ةلتقلاو ةانزلاو ةرحسلاو بالكلا ثيح" ةيوامسلا ةنيدملاو

 ١5(. :!١ؤر) ابذك عنصيو بحي

 ةديدج سئافن عدوتسمو رارسأ ةنازخ هريصيل حيسملل اعيبناو بلقلا تحتقأ

 اددج كرتك نم جرخت املعتمو ابتاك هللا توكلم يف كاذب نوكت ىكل ةقيتعو

 دق مويلا كنأ مأ ؟تاحلاصلا كبلق رتك نم جرخت حيسملا يف حلاص ناسناكو ءاقتعو

 لئاذرلل اخد ودوم كلذب راصف ناطيشلل هتحتفو حيسملا هجو يف بلقلا تلفقأ

 ريك نم جرخت يلمس اها“ ةيلططلا ةكلمم يف كلذب نوكد يكل ةقيتعلاو ةديدجلا

 ؟.ورشلا لك ريرشلا كبلق

 تبسلا موي يف ةايحلا لبنس ىلإف حيسملا عوسي ذيملت اي هللا ناسنإ اي تنأ امأو

 .(5 :١وي) "سائلا رون تناك ةايحلاو ةايحلا

 نماثلا حاحصإلا

 يننوزخي الو كلبقأو جراخلا يف كدجأف يمأ ييدث عضارلا يل خاك كتيل ١-

 هارتف .ةيطخلا الخن ام ايوس اناسنإ اهلثم هللا ريصي اهيف ذإ ةفيرشلا ةيناسنإلا ةينمأ اه

 دق ىلا ةيرشبلا ةدهألا .اهتيلقعب همهفتو اهيديب هسملتو اهينذإب هعمستو اهنيعب

 هانعمس يذلا ءدبلا نم ناك يذلا" انحوي لوسرلا لوقك عوسي حيسملا يف تققحت
 :١(. ١وي١)"ةايحلا ةملك ةهج نم انيديأ هتسملو هاندهاش يذلا اننويعب هانيأر يذلا

 اب اكيرشو ..كيسحتلاب ”اسأ هللا ال ريصيب نأ يهو ةدي-#ا ةيناسنإلا ةينمأ اه

 اهمأ ىيدث نم عضري هنآ تح ةيرشبلا .ةعيبطلا .تاهزلتيس اهكراشيف .«ةيئاشنإلاب



 كرتشا ذإف" هلوقب سلوب لوسرلا هنلعي ام اذهو خأ نم قمهلأ ابحم كلذب اهل ريصيو
 يذلا كاذ :تاوملاب ليبي جل امهيف كلذك اضيأ وه كرتشا مدلاو محللا يف دالوألا

 لك اعيمج اوناك توملا نم افوخ نيذلا كئلوأ قتعيو سيابإ يأ توملا ناطلس هل

 يدعم : نافل[ اهثلا ا ديغطر اجيكل< كلذؤو علاه دنت : . بع) -"ةيووبعلا- تخت متايح

 كاذإ هللا كرتشيف .توهاللا الخ ام ةمعنلاب هلل انباو طأتم ناسنإلاو ةئيطخلا

 نيذلا نييدثلاو كلمح يذلا نطبلل ىوط" بوتكم وه !هك ةيناسنإلا ةعاضرلاب

 فيفا لفلاوينن لاوس زلال لقك -ةيهطإلا-ةغاضرلاب -ةرودت- نامافإلا .كرتشيل- "امهتعّضر

 نآلا نيدولوم لافطأكو سرطب لوسرلا لوقو . هرقفب نحن ٍنغتسنل ٍنغ وهو
 .(7:١7طب١) "هب ومنت يكل شغلا م.دعلا يلقعلا نبللا اوهتشا

 صخش يفو ةسدقملا ةسيئكلاو ةديدجلا ةيناسنإلا لب ةديدجلا ءارذعلا ةينمأ ىه هذه

 يف ةلماعلا ةيطخلا تالاحب جراح هدحت نإو لب .ةسادقو ام اهئاشحأ ف دسجتيو

 هدحت ةديدج ةيناسنإو ةديدج ةقيلخو ةديدج ءارذع< كلذ: يهو .ةيرشبلا ةعيبطلا

 تيدنلا» ليثوزانبتع هسا ىعدتو ابنا .دلثو لبحت ءارذعلا نوكل" اناسنإب راض: دق .اهإ

 ١(. 4 :7شإ) "انعم هللا هريسفت

 ءارذعلا دهشت امك ةيناسنإلا ةيلقعلا جراخ داليمو ةيرشبا ةعيبطلا قوف لبح هنإ

 ًالئاق كالملا اهاجأ ؟"ًالجر فرعأ تسل انأو اذه يل نوكي فيك" ةلئاق كلذب
 كنم دولوملا سودقلا اضيأ كلذلف كللظت ىلعلا ةوقو كدلع لحي سدقلا حورلا"

 ةيرشبلا ةعيبطلا يف ةلماعلا هللا ةوق يهف اذإ ١»-85(. :١ول) "هللا نبا ىعدي

 يف اتدسحت دقو ةسادقلاو ةيهلإلا ةبحما لب «ةيرشبلا ةيلقعلا ٍن ةذفانلا ةيحلإلا ةمكحلاو
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 ةديدجلا انمأ بيلح عضري حارو دسجلا يف رهظ دق هللا املاط ةديدجلا ةيناسنإلا

 .اخأ انل كلذ يف ارئاص (ءارذعلا)

 هيف هلأتتل اهيف هللا دسجتي نأ اذكه ةديدجلا ءاوحو ءارذعنا ةينمأ تناك نإ نكلو

 اهيف هللا دلوي نأو ةيهلإلا فطاوعلا هنم عضرتل ةيرشبلا ىضطاوعلا اهنم عضري نأو

 يحوبو ديرت ضيقنلا ىلع يه ةيطخلا ءاوح «ةميدقلا ءاوحف «هيف ىرخألا يه دلوتل

 ةعيظف هّللا نع ةبيهر ةلزع ف ناسنإلا ىقبيل ؛ءءادفلاو اذه د.سجتلا ءاغلإ ناطيشلا نم

 .مهكالحل سانلا ةكلمم ف ناطيشلا ناطلس ىلع ءاقبإ كلذو

 ةدعاق فو سدقلا حورلاب هيف هللا روهظ سسحتيو نا.دنإلا يعي اميكل كلذل

 بيصأ دق هيف ةيطخلا مكحت ببسب يعيبطلا طخلا نوكل .ءسدقلا حورلا ةقطنمو

 يه امك ةيوامسلا قئاقحلاو ةيحورلا داعبألا ىري دعي ملو ىمعلاب لب رصبلا رصقب

 هرت مل ام" سلوب لوسرلا لوقي كلذل .هلجأ نم هئادفو نا سنإلا يف برلا دسحت يف
 ."هنوبحي نيذلل هللا هدعأ ام ناسنإ لاب ىلع رطخي ملو نذأ هب عمست ملو نيع

 ارمأ لب «ةتبلا الك ؟ايعيبط ارمأ ءارذع نم حيسملا ةدالو .بسحتأ ؟نآلا نذإ اذامف

 ريغ ارمأ اذكه ناسنإلا يف هللا روهظ نذإ بسحي مالعذ .يوامسو يعيبط ريغ

 رجعت ام ةلعل اهنكلو اهبيبح ةيؤرل قاتشت ةيدسجلا ةبيبحلا تناك نإ هنأل ؟قدصم

 فطاوع هعم لدابتتو هارتل اعرسم ءيجملاب بيبحلا اهردابي الفأ «هيلإ لوصولا نع

 ديسحتلاب هتييبح ىلإ .ءوضاب نواب هللا نأ ليحتسم رمآ كذب دعي ملف ؟آلدابت بحل

 ؟داسفلاو ةيطخلا ةلعب هيلإ لوصولاو هتيؤر نع تزجع امدعب



 ىمسألاو ةفطاع قمعألاو ابح رثكألا سيلأ ؟الوأ بحلا ىل' ردابتي يذلا نم نآلاو

 نحل انرداب يذلا وه ةمحرلا يف ىنغ وه يذلا هللا نذإ ؟ةيصخش مكحألاو ةيلقع

 هللا بحأ اذكه هنأل" انحوي لوسرلا لوقك ءادفلاو دسجاا ةطساوب بحلاب رشبلا

 ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل ديحولا هنبا لذب يح ملاعلا

 05 1 :وي) "ةيديألا

 هله

 اهإ لب .ةفسالفلا لكيه ءسوغاب سويرآ لكيه يف ابوصنم. الوهجب الإ دعي مل انهلإف

 لازن ال نحنو ناسنإلا يف هللا روهظو دسجتلا ةقيقح مهفن نأ نحن عيطتسن فيكف

 ؟سوغاب سويرآ دبعم ف ةلوهجما ةهلالاو ةيديدحلاو ةيضفلاو ةيبهذلا ليثامتلل دبعتن

 نم انيلع طبه دق يذلاو قحلا اذه لبقتن نأ عيطتسن ىيك لب .(378 :17عأ)

 0 1 ل ا رخإ يداتلالا ةفيسلتلا و فلو نانمذأل يبصر ها رلعلا ف. قامسلا

 ليئامت «ليئامتلا كيتاه نيب ةفرحنملا افاوهش عبشت يهو دبعملا تاذ يف اهسفن

 نم ؟نييقاورلاو نييروقيبألا ةفسالفلا ماوقأ نيبو ١8(« :'1عأ) داحلإلاو ةفسلفلا

 لوب“ ةيفسلملا. ليبامتلا كيتا ةبقع نم انردخ نأ سلو :لوسرلل قحن كلذ لجأ

 "ايدست .توهاللا لم لك لحي هيف .ةلإف حيسملا بس سلو. ملاعلا ناكرأ بسخ

 :عةدعراا : ؟وك)

 نع نوحرخي نيذلا مه ءارذعلا يف هدسحتو حيسملا توهال ةقيقح نومهفي نيذلاف

 مهمانصأ دباعمو ةلطابلا مهتافسلفو ةريرشلا مهراكفأو ةيدسجلا مهاوذ دودح

 انيق انلد سيل نال“( لبو هراغ نيلماح ةلحلا ج راخ نزح ءرسيف" ةيرشبلاو ةيبهذلا
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 ةيناسنإلا ىلع بجوتيو 1١-١5(. :5١بسع) "ةديتعلا بلطن اننكل ةيقاب ةنيدم

 اهتخآو اهليئامت دبعمو ةفسلفلا ةنيدم نم جرخت نأ .يمإلا دسجتلا مهفتت يكل

 ةيفرحلا ميلشروأ ةلحم نم جرخت نأ كلذك اهيلع ءادفلا مهفتت يكلو .ةلوهجملا

 ىلإ ةيرصنعلا ةيموقلا ةلحماو ةدحلملا ةيقودصلا ةدلبلاو ةيسيرفلا ةيسومانلا ةنيدملاو

 .بيلصلا راع «هراع ةلماح يهو حيسمل | 7 |

 تايموقلاو ةتمزتملا ةيسيرفلا تانايدلاو ةيلاعلا ةيفسلفلا راو.مألا كيتاه جراخ كانه

 دسجتلا فو ةديدجلا ةيناسنإلا ىرت .ةمكحتملا ةيرشبلا ةهلآلاو ةرصنعتملا ةيفئاطلا

 ادولوم اهلجأ نم راص دقو انبر حيسملا عوسي بولصملا دسجتملا هلإلا يواردعلا

 هلّبقتف .ازيزع مامتلا ىلإ اصلخمو ابوبحم خأ نم قصلأ ابحم و ًاعيضر ًالفطو ًاسودق

 ىزخت ال يكل ءادفلاو دسجتلا ةلبق ًالوأ وه اهلّبق دق امك نامبإلاو ةبحملا ةلبق كاَذإ

 يطوي رخسالاك ةشاغلا مالبقبو اهنيطايش او تمشت الو هاياطخ ةدكب دعب اميف

 ةعبسلا اهنيطايشو اهاياطح نع ةيلدحباك تبات دق ءادفلاو دسجتلاب افوكل ءافوزخي

 اهسأر رعشب اهحسمتو ًاليبقت نيمألا بيبحلا مادقأ لبقت ؛تحار نيتفشلاو مملابو

 دسجتلاب كلذو ةحلاصملاو ةبحملا ةلبق ءارذعلا صخش يف ٠ ةيناسنإلا هللا لبق دقل

 نامبإلاو ةيطخلا نع ةبوتلاب اذكه هتلّبق دق ىرخألا ىه ةسدقملا ةيسينكلاو .عادفلاو

 اولبق" لوقتو ةلبقلا هذكك اهلك ةقيلخلا رشبت تحار مث نمو سدقلا مسررولا ةرارحو

 0175 "قيرطلا نم !ةديشف :يببيطخي الغل نيالا

 اهنأ مأ ؟ةيئادفلا ةيدسجتلا ةلبقلا هذه ىوتسم ىلع يه مويلا ةسينكلا له نكلو

 مويلا ةسينكلا تظفاح له 0 دسافلا دسجلاو 5 ميقا نإ ريشا ماعلا لبقت تحار



 ةسجنلا ملاعلا حاورأو ١9-5١( :هلغ) "رشع ةعبسلا دسجلا لامعأب قيثاوملا

 :هفا) «(55 :؟ؤر) ؟ةقيمعلا ةيناطيشلا ةملظلا لامعأو ١5( :7؟وي١١ ؟"ةثالغلا

.)١ 

 ةبحما ةلبق مأ ؟ةسدقملا ةبحملا ةلبق يهأ ؟ةسينكلا اهتيأ حيمدملل كتلبق عون وه ام

 لاصفنالا ةلبق مأ تابثلاو داحتالا ةلبق يهأ ؟داحلالا ةلبق مأ ناعإلا ةلبق يهأ ؟ةسجنلا

 اهتيأ كافك الأ ؟ديلبلا يطويرخسالا ةلبق مأ بيبحلا انحوي ةلبق يهأ ؟دادترالاو

 ًاليبقت نيرخآلا باحصأللو ةرشاعم ريزانخللو ةماقإ ةديعبلا ةروكلا يف ةسينكلا
 عضارلا كيحأ حيسملا ىلإو كيبأ تيب ىلإ يعجراو كانه نم يحجرخاف .ةكرشو

 كعوج عبشي فولعملا لجعلاب هنأل نيزخت الف نبالا نايا كلعأ نبت كنوجملاب

 كتروع رتسي ربلا ةلح ىلوألا ةلحلابو كعبصإ نيزي ناطلس او ةونبلاو ثاريملا متاخبو

 الف نيدجمتت تالبقلابو نيمركتتف كيمدق لعني ةرهاطلا ؛ريسلاو ديدجلا ءاذحلابو

 ؟ٍقايح ةديحو ايو يسفن اي ديحما يحورلا ىوتسملا اذه ف تنأ لهف .نيزخت

 نم ةجوزمملا رمخلا نم كيقسأف ينملعت يهو يمأ تيب كب لخداو كدوقأو -؟
 يامر فالس

 ملاعلا هضفر امدعب ؟هيلإ بيبحلا حيسملاب ةبيبحلا لخدت يذلا مألا تيب وه ام ىرث

 تيبلا سيلأ ؟راوسألاو ةلحملا جراخ ةملظملا هتنيدم نم هجرخأو رضاحلا ريرشلا

 سلب لوسَرلا لوقك هتدعاقو قحلا دومع يه لاو ؟هللا ةسينك وه اذه ديدجلا

 همت يكللا“ للا ٠ ثلز نإ كوت نأ “خي :قيك  ىلغت .يكلق ئطبأ تنك نإ نكلو"
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 تجرخ يلا ةسينكلا هده ١5(. ا 'هتدعاق

 اتوم «تولملا م انحويو تيايجرملا عم هتعبت يىلاو ةيغابلا مداشروأ ةنيدم 2 هءارو
 0ك

 اسرلاو ةيلدجملا عم هنلاو ةادفهعح ىوست  ةواست لكنت هم“ ا : باعت ىهو بيلضلاب
 ال يح رو .٠ رو رو _ 9

 هريخ كنع ةعبسلا لس رثأ مو ؟هتاحارج راثا اموت 6 سحجب و هتمايق رظانع عتمتن

 .هتمايق دعب نم هتخفنب ايحن رشع دحألا عمو 401 ١1 :"وي) ؟هتيعع. لكأت ةيربط

 ا

 هئادف نارينب تأفدتو هبح تارمجب ةيلعلا يف توتكا دق ىلا ةسينكلا كلت امك

 ةقيلخلا ىللإ ىلاتلاب يفي حف عيكس ”ةنسلاب ترانتساو هنحور تاقاطب تسدقتو

 و
 مي مخي لقو دوعلا قوف حيسملا عوسي ةيلزالا ةملكللو لا دك دقو هلل دهشتل اهلك : ١ 1, 3 : هيلا ا م و / م ثحسأ (|م

 اذ

 0 ةرات رهاملا ملقلابو ةرات يرانلا ناسللاو مفلاب كلذو .رصن»او ماق دق ضرألا نطاب
 ل نا

 دق ةملظلا ةنيدم تناك نإو .ىرحخأ ةرم داهشتسالابو ةرم ةداهشلاب .ىرخأ

 ةسينكو نيسيدقلا ةنيدم ىه لاو رونلا ةنيدمف ءالطاب حيسملا اذكه تضفر
 را ا َ يف يلا و ش 2006 ر

 .اقح ءادفلاو دسج لاب اذكه هتلبق نيراتخملا

 لازت ال رورغلا تاوهش بسحب ةدسافلا ةقيتعلا ةعيبطلاو ةميدقلا ءاوح تناك نإو

 (ةسينكلا) ةديدجلا ةعيبطلاو (ءارذعلا) ةديدجلا ءاوحف ميلش روا راوسا جراخ هيصقت

 .اسودق امبولق راكفأو اهراوسأ لحاد اًهاذ يف هدسحت لازت ال قحلا ةسادق بسحنبو
2 

 ةبشخلا قوفو حيسملا ضفرت ةقيتعلا ءاوح يأ كلت .ادجمم ابولصم اهقامعا يفو

 امآو .افدهو ارهوجو اعبط ضيقن يئرط ىلع حيسملاو اال ابولصم ارمسم هعفرت ا 1 1 ّ د 5 1 5 هن

 بلق ىلإ ءاهئارذع ءاشحأ ىلإ ءاهمأ تيب ىلإ هب يأتو هلبقتف ةسدقملا ةسينكلا

 دسجتلا ةلادبو حيسملاو اهوكل كلذو اهقانب سوفنو اهئانبأ شورع قوفو اهيسيدق
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 ةسادق اهتعيبطف ةسينكلا هذه امأو .كلمو منهج ناطيشلا اهفدهو مثِإ اهرهوجو

 .ىرخأ هدسجتل ءاوح هيصقتو ىرخأ هدجمتل ةعيبط هبصتو ىرخأ هلبقتل ةنيدم

 لازت:الو سدقلا حورلاب ةسينكلا تملعت دق ةيوارذعلا ةيهلإلا ةعماجلا كيتاه يف اح

 نمو نيسيدق اهيجيرخ نمو السر امتذتاسأ نم ناكف أل تروكلم رارسأ ملعتت

 راض اديس, كوران» اهتم اظاكو ل *يغ علام اباقك و نيردعقم' نييتوهال اهتانمالت

 ةيدسجتلا هرارسأ نلعي يذلا قلطملا ذاتسألا اذكه حيسملا يقبيسو .نيّدحتم ةايحلاو

 ةسينكلل سيل ةيوارذعلا ةصنملا كيتاه ىلع نم هليحنإ تارضاحم يقليو ةيوارذعلا

 سدقلا حورلا" ةلئاقلا ةيوارذعلا ةراشبلا هذه ىقبتسو لب .عمجأ ملاعللو لب بسحف

 "هللا" نبا يغذي كنم دولؤملا-سؤاقلا' اضيأ كلذلف .كللظت ىلعلا ةوقو كيلع لحي

 .كلذك ممألا يفو لب طقف ليئارسإ يف ال نيريثك مايقو دوقسل ةلع (”5 :١ول)

 طوقسل ةلع «ةيناثلا ءاوح ةايحو مايقو ىلوألا ءاوح ترهو طوقسل ةلع ىقبتس

 ةيدسجلا ةيحيسملا ةسينكلا طوقسل ةلع «ةيحيسملا ةسينكلا' مايقو ةيدوهيلا ةسينكلا

 .ةيوامسلا ةيحورلا ةيحيس.دلا ةسينكلا مايقو ةيملاعلا

 نومك ناويانيل* ةعرقو "ىلإ. ةموعتو ةيفخخ تاملكلا نأل بدذاف لايناذ اي .تنأ امأ"

 رارشألا دحأ مهفي الو ارش نولعفيف رارشألا امأ .نوصحمبو نوضيبيو نورهطتي
 9-١١(. :١؟اد) "نومهفي نومهافلا نكل

 نع ةموتخمو ءامكحلا نع اذكه ةيفخم ءادفلاو دسجتلا قئاقح تناك نإف «نآلاو
 اة ؟ة صفو لوضيبيو اهب نورهطتي نيذلا نذإ مه نمف .ءاهفسلا رارشألا

 ركل



 ىلإ بكاوكلاك ربلا ىلإ نيريثك اوّدر نيذلاو دلجلا ءايضك زوئيضملا نومهافلا ءالؤه

 نوقلتي مهو ةيوارذعلا ةعماجلا كيتاه وجيرخ مه سيلأ نا“ 1 ؟"روهدلا كيا

 م ىسبي بولصملا نسحتللا هلإلا مادقا دنع ءادفلاو كديسححا سورد «ةايحلا سورد

 دق نيذلا سيلا ؟نوصحميو نوضيبيو نورهطتي نيذلا ءالؤه مه نمو ؟حيسملا

 اوضيبتيو اورهطتيل ىءادفلاو كسلا رفيس ,موتحملا رمق ىلا نومهفي ال نيذلا

 اوبأ دقو ؟ناطيشلا ىدل ةيطخلاو ريشلا سورد نوقلتي عروس ونت سيلا ؟اوصحمتيو

 1١5-58١(. :"وي) ؟ مهامعأ خبوت الل رونلا ىلإ اوتأي لَو .ةريرش

 يف ةرات هأرقيو رفسلا لوانتي لازي ال قلطم ةايحلل ملعمو ذاتسأكو حيسملا نأ ريغ

 يفشأل ئلسرأ «نيكاسملا رشبأل ئحسم هنأل يلع برلا مور" أرقي وهو ةسينكلا

 لسرأو ءرصبلاب يمعللو قالطإلاب نيروسأملل يدانأل .بولقلا يرسكنم

 يف لوقي ةراتو ١7-١95( :؛ول) "ةلوبقملا برلا ةنسب زركأو ةيرحلا يف نيقحسنملا

 يل دهشت يه يبأ مساب اهلمعأ ىلا لامعألا .نونمؤت متسلو مكل تلق ينإ" اهتقورأ

 دي نم اهفطخي نأ دحأ ردقي الو لكلا نم مظعأ وه اهايا ناطعأ يذلا يبأ .يدي

 الئاق اهلكايه يف ملعي ىرخأ ةراتو .(50-75 :١٠وي) "دحاو بآلاو انأ .يبأ

 .ملاعلا اذه نم تسسلف انأ امأ .ملاعلا اذه نم متنأ ,«قوف نمف انأ امأ لفسأ نم متنأ

 نوكي نأ لبق مكل لوقأ قحلا نأل حرفو ىأرف يموي ىري نأب للق ميهاربإ مكوبأ
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 ًالئاق لاثمأب رحبلا نم اهتنيفس يف ملعي ةراتو (17-38 :موي) "نئاك انأ ميهاربإ

 ال نيرلشيم ملفأ يح لاثمألا نيقابلل امأو هللا توكلم رار أ اوفرعت نأ يطعأ دق"
 ثيح' لبجلا ىلع نم ىرخأ ةراتو ٠١( :8ول) "نومهدي ال نيعماسو نورصبي

 ىم) "مهملعو هاف حتفف هذيمالت هيلإ مدقت سلج املف لبحلا ىلإ دعص عومجلا ىأر
 مايأ دعب اضيأ موحانرفك لحد ذإ" تدويبلا ْق ملعي ناك ىرحخأ هراتو (١؟ :ه

 ناكف بابلا لوح الو عسي دعي مل ىح نوريثك عمتجا تانوللو تيب يف هنأ عمسف

 حيسملا يوامسلا ذاتسألا اذه لازي ال اذكهو ١-5(. :؟رم) "ةملكلاب مهبطاخي

 ةبتحلاك سيلو ناطلس هل نمكو رحخآ ذاتسأ هملعي مل ام ملاعلاو ةسينكلا ملعي

 .ةذتاسألاو

 دا شنب لا ئلحدت امدعب اهايإ ةسينكلا ئملعت ىلا ةريطنألا قئاقحلا يه ام نكلو

 قاورو حيسملا هطسوتي دحاو عمجم امه ءارذعلاو ةسينكلا نأ ملعن نحنو ؟ءارذعلا

 هب ىماستي دحاو لبحو حيسملا هب سدقتي دحاو لكيهو -يسملا هب ىشمتي دحاو
 ةسينكلاف ؟حيسملا امي ملعي ةدحاو ةعماجو حيسملا هب دجمتي دحاو شرعو حيسملا

 ايو اي قادتنا يا طاسقم 1 خانلاو 'ءادقلاو ..ةيسحفلا عقاول دادتما الإ يه نإ

 هذه يف هللا اهعدوأ دق يلا ةيهلإلا رارسألا نع فشكلا اهتمهم ةيحور ةيصاصتخا

 .ءادفو كيا نم ةيوارذعلا ةنازخلا

 بئاوجلا  ةعبرم ةةيليحنإ ةراشبو ةيهلإ ةبكرم اهتاذ يف ءادذعلا تناك نإف نآلاو

 كاذإ ةسينكلا نوكتف .انحويو ءاقول « سفرم ّئم ُق ىلبنإلا وه يك هجوالاو

 نم هملعتن ام ةصالخو .ةبكرملا كيتا اقيقد اليصفتو ليحنإلا كايذل ايلوسر اريجفت

 حورلا يف رربتو دسجللا يف رهظ هللا ىوقتلا ّرس وه ميظع" اذه وه كلتو هذه



 1 ِك ع و

 ١5(. :5ي31) دجملا يف عفر ملاعلا يف هب نموأ ممألا نيب هب زرك ةكئالمل ىءارت
1 

 .٠  8ا رس و يي . ١  5ماعإ .٠ 1 2

 قدح ...سلقي لامي الا 9: ةيخان .عيشسملا ع نسف ةئبان هللا عم الراحه تدحلا ام اذإ مح
 احط + ١ ل-را١ظ ل 1 للة 2 5 -

 1 رو 5 كاو 35 -.
 َّص 5 : . يا ء٠با م َّ 3 م.

 ياروعسو يعجل يف ريمهص ةكئاللم ىءارتيو هئالهف حا ورب يحور رربيو (ةهكسح ةقاطب
٠- 

 2 1 1 0 1 ١ و

 .ادوجوو دايح كلذب / رىبكب ة اناطلس ,للو اكلم بحلا يبلقو يلقع يف عفريو
 اح ناو 7

3 

 فكل :مو ةدس وذيل 6 :٠ ه مايشق ةتدبا لا هلع نأ طقف دئنيحو دكح
 ام ت7 بأ لا 54 اأن 3” ل - _ّ - -

 - 7 0 5 . 5 - َه ٍِع و

 كج نإ ويم 3 يح جيب هملقاه ىلقع فالس 0 لق »] ؛اصع ٠ ن4 ةرمسسأ اجا 5 خام ١

 ل و كلما | ااا 4 ال 0 أ 3 -
6 

 انبلاطي ال فيكف .ةرمهتك سفنلا فطاوعو بلقلا تاراصعب اعومدو ,ع ومدلاب
2 

 لى أ * ل 2 رو 20 ب . 0 1 : 6-5 )0 انامر افالس اًمعلاب و ةجوزمم ارمح حورلا تاراصعبو ةحيب.» بلقلاب بيبحلا حيسملا

 اقعلاو بلقلا .,بحلاب ةرصعملا ثيح بيلصلا ق فذ اناطعأ دق يذلا وهو

 هثنيبخ ةبحع اذكه ركسي. ملا ام نيمآلا .بيبحلا يوتري نيكو لب. ؟انابرقو ةجيبذ
55 . .- -. 52 2 

 | : - سس ام

 ع 0 ) | - 597 0 0 : 1 5 1 5 ١
 3 ؟اهئاشحاو اهبلش تاراصعو ؟اهامر فالس ةج وزمملا اهرمح برسي و

- 

 دي لإ نع لوا رت در ياس حفر لاك هونت نا برا ىلع

 | فب هلق معضا وت 1 ثطعب ام ,لدعب موقط ةرس رامخ سوؤك فيظنتو
 97 ٠ 30 0 54 ام 4 5 ال 5

 ناعإو ببولقلا'ق بع لإ اشطعتم لازي آل بيسملا- زخأ .سوفت راسكناو عاؤرأ
 -هع _ى .٠ ى اس : رو ا ان ان ل ب ا

 وص اده .داسحألا 8 ةسالق | سلا َّى ةهرانتساو لا 00 اجرو سوفنلا يف

 ١ع ففخن هلا قوف | حيسملا هب مىذلا .فالسلاو ج | |

 00 هللا ن ل" .قحك هيف ناسنإللا ضصضالخو 5 ىلإ هشطع
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 يه ةبذعملا ةيناسنإلا ىقبتسو .برشأل نيطعأ ةئطاخلا سفالاو ةيرماسلل لوقي رئبلا

 ىقتسأو انههزؤألا يللا ىكل يحلا ءاملا اذه نم يطعأ" حيسملل لوقت ىرخألا

 يطعي ال حيسملا نأ ريغ .(14١-5:!وي) ةيرماسلا تلعف امك "شطعأ ال يكلو

 بحلاب اهبلقو قحلاب اهشطع يوريل ايدبأ احالصو ايح ءام الإ ةيرماسلا ةيناسنإلا

 امأ "تاحلاصلا الإ جرخي ال حلاصلا هبلق تك نم نأل" ربلاب اهريمضو رونلاب اهلقعو

 الإ بيبحلا حيسملا يقست ال يهف «ةعبسلاو ةسمخلا جاوزألا تاذ ةيرماسلا ةيرشبلا

 رتك نم ريرشلا بلقلا نأل" شطع قوف اشطع هديزتف اهمثآ لخخو اهاياطخ ةرارم
 . رورشلا الإ جرخي ال ريرشلا هبلق

 يقست قحلاب ىلا يه ةدرجتملا ةيناسنإلاو ةسدقملا ةسينكلار ةرهاطلا ءارذعلا نكلو

 اهبلق ف كولملا كلم ميرم ءارذعلا تلحدأ دق اذكهو .هبيلص مالا قمعو هشطع

 ةرمح حرفللو ةروراق بيطلل هل تراصف يحورلاو يفرهلا دسجتلاب اهئاشحأو

 اهناشت ل وباهبلق أيل :حيسملا عرس نيسيدقلا ةسينك تلحخدأ اذكهو .نامر فالسو

 رمخلا نم اقز ىرخألا يه هل تراصف 5-5 اديسحت امايك يف هتدسجو كلذك

 .ابيط نامرلا فالس نم ةروراقو اديدج

 عم ةيلدحجباك بيطلا ةروراق يرسكت مل نإ «ةيرماسلا ةسينكلا اهتيأ تنأ امأو

 ايدبأ اقالطف بولصملا يرصانلا مادقأ ىلع اعيذز اذ اويبكستو بلقلا ةروراق

 .نكليتس اعيرس اك الهو نيقلظتس

 هيف يحتفاو متدقلا يلوسرلا تيبلا كايذ حيسملا ةقفرب ىلح.داف يسفن اي تنأ امأو

 نويسيرفلاو ةبتكلا هملعي مل ام نيملعتت كانهو ةديحما ةيوارذعلا ةنازخلا كيتاه
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 حيسملاو عيسملا ف ةايحلا نيملعتت كنإ .نويلودلا ةساسلاو» نويروقيبالا ةفسالفلاو
 3-4 _ 3_١ - - دع ِء بلى - ل ل و 5 52

 02 2 5 ١

 ادل+< دك .سها د خل ااجر هبّسي هللا ةكلم 2 ملعتم بنداك كَ نال ةايحلا
 52 أذ 2 أس -

 5 ا ١ - ا ا «ه و | , 9 5-3 هاا يتلا اا ها أ ع -
 «نلام لا فالس ه كح و مملا بحلا هرم“ بيبحلا ناشمرسل فيصح نيف رعل لئنيح .ءامتعو

5 06 
 ٠ و ب 0

 ول وس
2 

 م١

 و بحلاب نييحتل بيبحلا تيب يسفن اي ناللا نيلخ دت لهف . نيقشاعلا نامر

 ؟ يتلا

 ءاشي ىتح بيبحلا نهبنت الو نظقيت الأ ميلشروأ تائب اي نكفلحأ -

 يهو اسفن اهجكأ امو اقيوطت بيبحلا يعارذب قّوطت يغو ابلق ةبيبحلا بيطأ ام
 ١ ب / . ال | أ عيسملا ةبحم اذكه رصحُت ىهو اظح اهدعسأ امو اناضتحا بيبحلا لبق نم نّضتحُت

 0 | ش 000 ْ 0 9 1 00 2

 ع 0 ئه ١ 2 : 1 ١ 3 ١! 9 ع 1 1 - .٠

 ىسار تح لاش لوقي اخاح ناسلو اعبط سلعلا لاب ءبطت هئاشحاو هبلق ىو

2 

 ايس دقه بت ولتصملا كيسملا ق ابغ قت 7 15و مستقل فلل
 57 ٠ - َ_١ 52 تت ا بك انت

 ةبهتلملا هتارمج ءادفلاو بلا حعبذم تبيح با ىلا كايذ َْق لب ناكملا
 - 54 6 .٠

 متدقلا اهملاع رجهو انايسن اهسفن ةبيبحلا ىسنت ةئفدتملا ءتةرارحو ةرطعملا هروخبو

 بلق قوفو لب «ةريسأ رهاقلا بحلا ناطلسل تسمأ افوكل كلذو .انابوذ بوذت

 هنايلغو بحلا ةيلعافب ب وذت تحار اذكهو .ةجاوتم ةريمأ ةيسلخ حيسملا بيبحلا

 يصعتل كلدو انايلغ يلغي حار ءام يف ركسلا ةعطق بوذت امك انابوذ هتكرحو ام .تآ خ1 1 1 0 530 ٠ سا[ م .:- 4 5 1

 الو نكابود ال ثيح هنال «ديذدللا ولخلا همعط و حيحصلا ليصألا هانعم بحلا

 ع

 ةايحلا وه بحلا نآل .اقالطإ ةايحلل ىوحف الو ًدلصأ سبحلل نئبعم ال صاصتما
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 ءاوحتو. مدآ حلاع.وه لقتسم ملاع امهأكو بيبحلاو ايحتف ءاقيمع ءامترا ةبيبحلا

 .مهسفنا

 هتيناويحو هفعضل ندألا وه مهيف بحلاو نييرشبلا نيبحما دأش اذه ناك نإف نآلاو

 قلع الامزؤب مهبف هبلطاؤب ايحيور ليلا. نأش, فوكس فيك رت .ةتومو, هتخ و خيشو

 هلامشب اذكه هتبيبح قوطي يسنجلا بيبحلا ناك نإو ؟هنبويحو هتيناحورو هتوقل

 حيسملا عوسي يملإلا بيبحلا قوطي ال فيكف .ةيسنج ةبحب اهبحأ دق هنوكل هنيمبو

 نيأ لب ؟ةيئادف ةيهلإ ةبحم لزألا ذنم اهبحأ دقو هنيمبو هلام ب ىلوأ باب نم هتبيبح

 ؟كاذ ةقاط نم اذه ةقاط نيأو ؟يهلإلا يحورلا بحلا نم يعيبطلا يسنجلا بحلا وه

 ةخوخيشلاب ئفطنتو فعضلاب ذفنت األ ةدودحم ةيعيبط ةقاط هتقاط يسنجلا بحلاف

 بحلا ةيزكرم :نم تتلفنا دقو اهسفن ةبيبحلا دحت هيف ذإ توملاب اهعرذأ لحنتو

 غارفو رافقلا يف اههجو ىلع فافحج يف مي ةديحو تتابو هعرذأ نع تحجرخو

 جنو عايللا“كفغسي هيسللا' نع لّمرتملا بلقلا كايذ :يف :ًاقح“ .ءاقشو بلقلا يف سؤبو

 تيز جارسلا يف الو ةايح ءامدلا ف الو بح بلقلا يف اعيب ل. هنألا :هالخع ةييشل

 هتقاطف عوسي حيسملا يف وه امكو يحورلا بحلا امأو .بيبح ناضحألا يف الو

 ال هيف عرذألاو ددجتي لب ةحوخيشلا يف ئفطني ال هيف بنأاف .ةدودحم ريغ ةيحور

 الو هيف غارف ال .ناهيت الو بحلا اذه يف لمرت ال كلذل .ايآو موقت لب توملاب لحت
 ئفاد عيبرو سمشم قرشم راف لب .سراق ءاتش الو هبف بعرم ليل ال .سؤب
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 نم ةريغك نيل اذه نيرا نأ كلذو .ضئاف يحلا بيبحلا حور نم ءلمو شعنم

 يف ماق ةسدقملا ةسيئكلاو ةبيبحلا لجأ نم توملا م قاذ امدعب اذه بيبحلا نكل

 لب ايعيبط ابح سيل هبح نال ةيح ةيدبأ عرذاب هتبيبح قوطي وهو ثلاثلا مويلا
024 

 ةيرارمتسا لب .بيست الو هيف لمرت ال كلذ لحأ نم .اينإ لب ايسنج ال سرر

 نسنل .ناسنإلا .بيبخح نال :كلذ يف ةيازغ هلو, «هبهرتم :بببنلاو .بذللا يف قيوظنو
 تانيبنالا هللا حا دق ةنكو .انابعلا ناسنالا لعأل راص دن اهإ لب انظخخ اناسلإ

 لوقك هتومو هفعضو هتساحن قلطم يف ناسنإلا امنيب هتسادو قلطم يف وهو عمطاخلا

 .راجفلا لجأل نيعملا تقولا يف تام ءافعض دعب انك ذإ حيسملا نأل" سلوب لوسرلا

 تولع نأ اضيأ دخأ رسجي حلاصلا لحأل امر راب لجأل دحأ تومي دهجلاب هنإف

 نحنو انك نإ هنأل انلجأل حيسملا تام ةاطخ دعب نحنو هنأل انل هتبحم نّيب هللا نكلو

 ”هتابحن صلخن نوح اصم نحنو ا ىلوألابف هنبا تومك ها عم انح وص لق ءادعأ

 ناك .هتعيبطو هللا رهوج ىف وه امكو اذه بحل ةيعقاو لجأ نمف ١(. 5-0: هور)

 ىلعو انياب اقراط ءارذعلا ّق هل راص نامزلا علم يو ايلزأ 50 ناسنالل هللا

 صخش يفو اذه هناسنإ هللا قوط دقو ال فيك . انضتخ هلاش و. ..هتيمبت «بيبلضلا

 توهالو هتوهال بيلصب اذكه هقناعو ؟هتوسان نيميو هتوهال لامشب ءارذعلا

 - ؟هبيلص

 توهاللاب . ءادفلاو. .دسحتلاب اذكه ناسنإلا قوط دق .دهللا ناك نإف نآلاو

 حورب رخآلا وه هللا قوط دق ءارذعلا صخش يفو كلذ: ناسنإلاف .توسانلاو

 ترراص دق ءارذعلاو ال فيك .هدسحج نيعو هحور لافشي .هحور كسحجو هدسجب
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 راص ,ةملكلا نأ يح ؟هللاو ناسنإلا نيب داحتا ةدعاقو ؟ناسنالاو هللا نيب ءاقتلا ةطقن

 ايدبأ اقيوطت يناسنإلا توسانلا قوط دق يحلإلا توهاللا ذأبو ءاننيب لحو ًادسج
 «كيذك :توملاو بيلصلا قو. لب, .يبسحف دامعلاو داليملا ق سيل كلذو. اقلطم

 ءامسلا اقح ..كلذك.ةنونيدلاو يناثلا ءيجملا قو لب طقف هوعصلاو ةمايقلا يف سيل

 يف وه امكو ناسنإلاب هللا داحتاو «توسانلل توهاللا قيوطتو نالوزت ضرألاو
 ؟ءاوسلا ىلع دحملا بر يدباعو يبلاص اي كلذك سيلأ .لرزي ال ياورذعلا دسجتلا

 نضل لذ ديسعلاب تتاذر. .ناضالاف .«اناسإ رانج نق .دستلاب هللا تاك إو

 بتسوت هتيحال لاهشب ذل ةيردشبلا ىناغي للا زانحدق اذكهش « .اهانم رايه لق ءارذعلا

 ال .كلذك هئادف نيميب لب طقف هدسحب لامشب ال .كلاك هتوسان نيب فو لب

 نيميب لب طقف هدوعص لامشب ال .كلذك هتمايق نيميب لب بسحف هتوم لامشب

 .ايدبا اقيوطت ةيناسنإلل يملإلا قيوطتلا ءاج دق اذكهو .كلذك هناطلسو هكلم

 ءارذعلاو ةسدقملا ةسيركلاو ةديدجلا ةيناسنإلا يمئنرت نأ اذإ يعيبطلا نم تابف

 امك ءاشعلا تقو انحوي لوسرلا أكتا ثيح «قوهاللا ردصلا كايذ قوف ةكرابملا

 .ياسنإلا اهردص «قوف هبح عفادب وه ىمترا

 تمترا بيلضلا ةيحم ةرمس يهو بيلصلا قوف تدتما ىلا عرذألا كيتاه نيب

 كلذب تدجوف اهرسأب ةديدجلا ةيناسنإلاو اهتمرب ةسينكلا اهيف تمتراف ميرم ءارذعلا

 يفو .ايلك انابوذ هبح يف تباذو اقيمع ًاسطغ هيف تسطغف ةايحلاو بحلا يف اهتلاض

 هنال تدحو دق هب اهابوذ فو .بح ةسطغ يه ةسطغلا دال تماق هذه اهتسطغ

 الو بح ال بيبحلا حيسملا يف نابوذ الو سطغ ال ثيحر .ةايحلا يف ةايح نابوذ

 .بعرم تومو ةشحوم ةلزع ةينانألا فو سبيتو دومج لب .كلذك ةايح
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 توم هنوكل ةبيبحلل ةايح ىسمأ بيلصلا قوف هعاجطضاو حيسملا توم ناك نإ

 قوف ةمعنو ؟ةقاط قوف ةقاطو ؟ةايحب ةايح امل هتمايق نوكت الفأ .ةبيبح نع بيبح

1 2 ُ 1 : 

 ةلع مدآ تابس ناك نإ هنال :1١7-١7(. ١ويإ) "ةمعن قوذ ةمعنو انذحأ دق اعيمج

 ىعدت هله ىماظع نم مظعو ىمحل نم محل نآلا هله لاق هنا ىنح ءاوح ةدالول

 قوف هتومو حيسملا تابس يرحلاب نوكي ال .كيكف .' تيزوعأ ئرما نم اهنأل ةأرما

 نم مظعو همحل نم محل لب ؟حوبذملا فورخلا ةارما ةسيئكلا ةدالول ةلع بيلصلا

 هل تتاب دق يهو اذكه هتسينك حيسملا قوطي ال فيكو :١3(. هفا) ؟هماظع

 ؟اياصخأ وءاسدو اهلك راسل ءادقلا ر هيعمل

 ال فيك .ايدبأ اقيوطت ىحلا يلزألا بحلا ةقاطب اهقوط دق لب اهقوطي هنا لحا

 هرهوجج مسرو هدج هروص يصو دكه ةديدحلا ه ردعب ةييبكا حيسملا قوطي 0 "1 ال 1 | عا 0 . 1 ) ١

 هثولاث هبشو هتسادق لاثمو هبح ةروص لب ؟هئادف ماقمو مسرو هدسحتب ةدعاقو

 ةروص ىه امنإ الصأ ناسنإلا اهيلع قلخ دق لا ةروصلاو ال فيك ؟هئادف دسحتو

 ؟ةايحو ةملكو الّقع سدقألا ثولاثلا ةروص «ءادفلاو دسجتلا ةروص «ةسادقلاو ربلا

 اهقرطي .دستلابو اذكه ناسلالا ىف .هتروص .ىلإ هللا .يذحتي ل اذإ :شيكف

 سومانلا تحن 07 ةأرما نم ادولف هنبا هللا لسرأ نامزلا علم ةاحج امل" اقح

 تانب حاترت اذإ فيكف .(4-0: ؛لغ) ئببتلا لاننل سو.ءانلا تحن نيذلا يدتفيل

 عرذأب ةقوطم اذكه تتاب دقو اذه ةسينكلا ماقم ىلإ تاينازلا تادساحلا ميلشروأ
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 ؟ةسينكلا ىلع ةّيبحلا ةكرشلا هذه داسفإ ىلإ ريرشلا دسات-ا حورلا اذهب تاعفدنم

 يذلاو سودقلا اهحيسم دض ةنايخلا ةيطح يف ةسينكلا عاقيإب نمل متي يذلا رمألا

 قيَرطا يف اخف مثإلا' نغضي 'نحر كلذل .ًاقالطإ ةيطخلا هرهوجو هعبطب لمتحي ال
 ةرجأ بحأ دق يذلا روعب نب ماعلب ةروشممو اعنف باو تناتي تلعف: امك ةسيتكلا

 نمفويعب نزمغيو نهيشمب نرطخيو نهلجرأب نشحشخي ندو :١5( ؟طب؟) مثإلا

 يف يوامسلا اهماقم نم مث نم اهب حيوطتلاو نقاوهشب ةسينكلا ديصل كلذو
 ذ نلعفي مل وأ .حيبقلا سجنلا بحلا ثيحو داسفلا عقنةسم ىلإ بيبحلا ناضحأ

 ندسفأف ءاوحو مدآ عم نمفاطيش نم يحوبو ةيوتلم يعافاو ةريرش راكفأ تانبك
 ف تانبو ةئيدر اياونكو اذكه نلعفي ملوأ ؟هّللا عم ةيبحلا ةسداقملا انهتك رك امييلع

 هللا بلج كاذإو اذاسفا نميولق ندسفأف حون رصع ْق هللا ءانبأ عم ةبس رتم راكفألا

 ةنيز ةطساوب هللا بعش عم ةبرجتلا تاذ رركتت مل وأ ؟عيمتاما كلهأو ييراض نوط

 هللا عم ةقالعلا لحنت اذه نزلا ببسبو ماعلب نم يناطيش يحوبو باوم تانب

 ١٠١وك١) ؟كالم ةبرضب ًافلأ نورشعو ةثالث دحاو موي يف طقسيو

 :ةيطخ قف. ةسينكلا نطقسُي امدعي. قاوللا نخ اذإ ميلشروأ .تانب .تسيلفأ نآلاو

 افإ اح ؟اهرضو اهنع ىلختلا ىلع هلمحل ةسينكلا دض هابإ نظقويو بيبحلا نهبني

 ناطيشلا نأل .تايكشتملاو تاررغملا تاقسافلا ميلشروأ تاانب ف ناطيشلا ةيكولس

 ل لا ل ل ا ا

 صالخ راص نالا دائاق ءامسسلا نم اهناف انرع تيس ' ايؤرلا رفس لوقك . هللا

 1 ْ ل وحن :شملا ح 35 هن : ايمو ةكلر 7رلقو انما
 ناك يذلا انتوا ىلع ىكتشملا حرط دق هنأل هحيسم ناط و هكلمو هتردقو انهلإ

 ٍناطيشلا+احوزلا. هثا'.ملعن .(١١:-5١1قر) ليلو ارا انطإ مامأ مهيلع يكتشي

 ىلع يكتشيس نم" ًالئاق سلوب لوسرلا هدعوت دق يذلاو ميلشروا تانب ف ثيبخلا
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 يرحلاب لب تام يذلا حيسملا .نيدي يذلا وه نم .رربي ي:ذلا وه هللا .هّللا يراتخم

 .(57-54: مور) "انيف عفشي يذلا هللا نيمي نع اضيأ ماق

 ةي وامسلا ميلشروأ" ةسدنقللا هتسينك و ةيسلا تاني ره قاوللاو تايرامسلا
١ 

 ةمعنلا تانبل تادهطضملا سومانلا تانب الإ نسل «(55: ؛زغ) "اعيمج انمأ 5

 - ال

 .طخس .ةريغ .ماصخحت .ةوادع . رحعس .ناثوألا هدابع .هراعد .ةراهع ا
94 

 ىه هذه معن :١5-5١(. هلغ) "رطب ركس .لتق .دسح .ةعدب .قاقش .برحت

 اى
 اًكانب عم ةيضرألا ميلشر وأ مويلا ناطيشلا قوطي اهيف ىلاو ةتيمملا ةيناطيشلا ع رذألا

 * 27 (07 دلل #1 3 يد 95- 9 كحك ب

 ةسدقملا ةيبللا اهتقالغ كديسفنل ةبويلا ةيكلاب.ريرتلا لواخت قلاو اهئانبأ سوفتز
 ةيدس ب ىو تا نع مع اشفت لا: الو تلشف اهنكلو دعنا 2 ويني تالا رغيف
 -> ادع 24 - اسم و رو ب - ١ ال ص "ل أ

 هه اذهو :(ناطيشلا) اهيف ىدلا ءم ى وقا ( حيسملا) ةسينكلا عم ىذلا نال اهلجرأ
 4 - ّ ون ام 37 اب ّ ا اذ

 عمست يقفارخ" كلذك هلوقو ."اهيلع وقت نل ميحجلا باوبأ نإ" امل برلا دعو . ١ . 55 55 ع ف تو - ١
| 4 

 0 ا ل الو دبآلا ىلإ كل .ل ة ةايح اهيطعأ انأو نجعبتتف اهفرعا انأو يل وص
 ام

 ٠٠١:/11-58(. وي) "يدي نم دحأ

 4 52 و و 22 . ور - ل ؟هتمايقو هتوم ؟هتوسانو حيسملا توهالب اقح ةقوطم ةسينكلا اهتيأ مويلا تنأ له

 نيميلا هباتك يدهعب لب ؟ هعماب ناميإلاو ةيدومعملاب ؟همدو هلدسحج دهعب ؟هقحو هب

 ايناحور 522 كتايح ف هيدي نيسيدقلا ةيييكب ءارذعلاكو ؟لامشلاو

 اقيوطت ملاعلاو دسحلا عرذأب ةقوطم ةيمسالا ةسينكلا اهتيأ مويلا كنا مأ ؟ليحنإلاب

 ؟هنييو ناطيشلا لامش ىه اقناح

 كك



 لسرلا سئانك «ءددجلا اهاراذع ىلاو ةميدقلا ءاوح اي م.رم ةديدجلا ءاوح ىللإف

 رجاه اي ناميإلاو دعوملاو ةمعنلا ةراس ىلاو نييملاعلا دسسالا سئانك اي نيسيدقلا

 تالهاجلا ىراذعلا اهتيأ سمخلا تاميكحلا ىراذعلا ىلاو ةيدوبعلاو سومانلا

 كيتاه ىلإ لب ؛«نهيشمي تارطاخلاو نهلجرأب تاشخشخملاو نُمويعب تازماغلا

 ىئضاح عيمج اي نوعطملا حيسملا عوسي ناضحأ «بحلاب ةقفاخلا ةيهلإلا ناضحألا

 .محللا ظالغلا فلغلا عانأ

 نيو. كنَسأر : تحتم الاش اهيدنهعب .ليحنإلا ةملك كل نكتلف هللا ناسنإ اي تنأ امأو

 .كئفدتل سراقلا ءاتشلا يف ةبحم شارفز كقناعت

 اهبيبح ىلع ةدنتسم ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم -أه

 هل ل ل لا ع تك ل رسال
 ني رعس از يقم دل اه نم وأ ىيرلا ركف هنارع نهانا .ناضقتمالا

 يذلا وه رهدلا ذنم يذلا نيسيدقلا ف ملكتملاو ءايبنألاب قطانلا سدقلا حورلا هنكل

 اًمأكو ةديعب ةيتآ رومأ نع ربخيو ماتحخألا كفيو رارسألا نلعيو قامعألا فشكي

 طق ةوبن تأت مل هنال" .ةدوجوم اهنأكو ةدوجوم ريغلا ءايمنألا وعديو لب .ةرضاح

 : ١طب١) "سدقلا حورلا نم نيقوسم نوسيدقلا هللا سانأ ملكت لب «ناسنإ ةئيشعب

 اذإ .سدقلا حورلاب ءايبنألا هديبعل هرس نلعيو الإ ارمأ عنصي ال برلا ديسلاو ١"(.

 ديعبلا اهلبقتسمو ةسينكلا ءاضق ةهج نم ربخي نأ ديشنلا رفس بحاص عاطتسا
 "اهبيبح ىلع ةدنتسم ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم" لوقيو اهنع بتكي حارف

 دق ةيدوبعلا ضرا نمو ًاعولط ةسينكلا تعلط دق فافحا ثيح ةيربلا نم معن

 دق «توملا حئاورو ةيطخلا تاساحن ثيح هرومعو مودس نمو .اررخ .تررحت
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 ىلإ تعجر دق ةلذملا ثيح يبسلا ضرا لباب نمو . اروع تيرقلاو رانا نيل

 يغتبت «هتمعن ةحنجا ىلع ةلومحم ءاهبيبح فاتكأ ىلع ةددتسم يهو 050

 فو 57 م للاعألا .ق' ءايجألا ضراو انطو هيلا نيدم قرح قدنفلا

 ريزانخلا ةروك نمو نيناحجاو نييردجلا ةروك نم اهتيلقعب تعلط دق اذه اهعولط

 ةديعبلا ةروكألا دع ايسفنب تعسرو :نيسدقلاب ةرصسلا ذا ةعيده لإ 'نيطايشلاو

 ةامسقلاو ريزانخلا ثيح «بونذلاو بونرخلا تتيح ىنامرحلاو فافجلا| ثيح

 ةوبنلا ثيح «ةسادقلاو ةيغا تي .عبشلاو ءاورلا ثيح .نكونحلا بالا ىلا نيملاظلاو

 نم تجرخ دق اذه اهررحت يف يهو .ةيدبألا ةايحلاو ةقحلا ةيرحلا ثيح «ةماركلاو

 تبره دق اذه اًهوره يفو .نمحرلا ةيجيتارتسا تلخدو ناطيشلا ةيجيتارتسا

 ثيحو درومع و مودس لف سججرلا لمعو ماعلا يف يالا داسفلا نم اهدسج

 نم اهحورب تعلط اذه اهعولط يو .ةاجنلا تاعفترمو لابجلا ىلا نكسي ناطيشلا

 :١( ااد) نشدي بهذلا لاثمتلو مكحي لطابلاب رصن ذخ وبن ثيح مانصألا دباعم

 قحلاو حورلاب ا ثيحو ةيوامسلا ميلْش وأو هللا سداقم لحدتل

 ناف" :ةلوقي- سلوب :لوسرلا يحورلا دوعصلاو يلقعلا عولطلا اذه ىلاو .مكحي

 اومتها ا حيسملا ثيح قوف ام اوبلطاف :يسملا عم متمق دق متنك

 وك) "هللا يف حيسملا عم ةرتتسم مكتايحو مّنم دق مكنأل سدرألا ىلع ام ال قوف امم

001 

 مكبولق برطضت ال" هلوقب برلا ربحا دق ةسينكلا يف يدسجلا عولطلا كايذ ىلإ

 مكل تلق دق تنك ينإف الإو .ةريثك لزانم يبأ تيب ف «يب ؛ اونمآف هللاب نونمؤت متنا

 مكذحآو اضيأ يآ ءاناكم مكل تددعاو تيضم ناو .اناكم موكل هعأز يضما نأ

 اذكه حيسملا نأل ./مسح١ :4١وي) ا متنا نونوكت انا نوكأ ثيح نح .ىلإ
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 الإ ءامسلا ىلإ دعص دحأ سيل" هلوقك يرشبلا هتوسانو ,لزألا هحورب ءامسلا يف

 :١7(. ”وي) 'ءامسلا يف وه يذلا ناسنإلا نبا ءامسلا نم لزن يذلا

 ةيلقعلا ديعصت ةعيبطلا ف هنالعإو ضرألا ىلإ هلورتب فديتسا ناسنإلا نبا نكلو

 ناو .قحلا ةسادقو ربلا يف يوامسلا هاوتسم ىلإ سدقلا حورلاب ةديدحلا ةيرشبلا

 هئامس تاذ ىلإ هدسج يف انضرأ ةيرب نم اذكه دعص دق دسجتملا حيسملا ناك

 يه لاو ةسينكلا ديعصت كلذ ف بطقتسا امنإف يهلإلا هشرع نيعو يحورلا

 .هسفن شرعلاو اهنيغ عاملا .تناذ قزرسلا هدسج؟+

 ةبحماو نامبإلاب نآلا ًايلقعو ايحور اعولط بيبحلا فاتكأ ىلع ةبيبحلا عولط تاب اذإ

 كادت نب كلو ع !ا سلا ىف ءايرلاب فرات اريج قرش ةيادتلاو

 هيدحب يرشبلا دوعصلاو عولطلا وه اذه . ينادسجلا كلذ دعب 9 ناحورلا لب ال وأ

 اياطخلاب تاومأ نحنو" هلوقب سلوب لوسرلا هرصح دق يذلا ينادسجلاو يناحورلا

 يف تايوامسلا يف هعم انسلجاو هعم انماقاو .نوصلخم متنا ةمعنلاب .حيسملا عم انايحأ

 ' ا ” فا) "عوسي حيسملا

 دوعصل ان قلع انعضاوت دسج يف ءامسلا ىلإ حيسملا داوءص بسكن الفأ نآلاو

 ىلإ مكذحأو ينآ انأ" ًالئاق اندعو ذإ ؟ةيربلا رياغمو ضرألا قوقش نم انداسجأ

 يف ؟هدسحي نالا حيسملا وه نيأ نكلو ."اضيأ متنا نوزوكت انأ نوكأ ثيحو
 حيسملا سيل ؟ادجم شورعلا قوف مأ اخ سفتم روبقلا نيب ؟ءامسلا يق ما ضرألا

 اتوم ىتوملا عبشي ثيح روبقلا نيب سيلو تاوامسلا يف لب ضرألا قوف نالا هدسحي
 .ةوقلا نيمب نعو ةكئالملا نيب وه لب ةايح عبشي انتيرشب مسج يو شورعلا قوف لب
 هعم اذكه نوكنس كلذك نحنف ءامسلا ف هدسجب اذكه حيسملا ناك ناف



 متنا نونوكت انأ نوكأ ثيح" قداص هلوقو لوقي هنوكل ءامسلا يف انداسحأب
 ."اننيأ

 ملإ هيسيدق حاوراو هير وهعب .: مويلا حي و هيلا ةيييدف عاوراو هي راجع ل كفن سيف نأ انامل مولا سيلا ناك نافأ نألا

 داسحتأي دعضي .نأ .ناطلس .كلذك هل نوكي ال .قفيكف تايؤوامنسلاو ءامسلا ق

 مسج يف ماقو انتيرشب مسج يف تام امدعب ؟ريخالا مويلا ف ءامسلا ف هيلإ هيسيدق

 أ تبلغ انيك شرع ف. نعم سلخ نأ هيطعاسف..بلغي نم" اضيأ .لوقي امكو

 .انلوقعو انحاوراب تايوامسلاو ءاهسلا ف حيسملل نيب و نينمؤمك م ويلا نح ادا

 نم ىدتفت امدعب انداسجأب اهشورع قوفو اهيف نوكنسف ريخألا مويلا يف اماو

 حورلا ةروكاب انل نيذلا نحن لب طقف اذكه سيلو" سلرب لوسرلا لوقك توملا
 هلوقو .(757 :١هور) "انداسجأ ءادف ئبتلا نيعقوتم انسفنأ يف نئن اضيأ انسفنأ نحن

 انتايح حيسملا رهضا ىم .هللا يف حيسملا عم ةرتتسسم مكتايحو متم لق مكنأل كللذدك

 وعلا "دحملا يف هعم اضيأ متن :أ نورهظت ذئنيحف

 امئاق هتوسانب حيسملا ناك ناو ربلاب حيسملا يق ةرتتسم نالا انتايح تناك نإف نالاو

 دقو ؟ةرورضلاب كانه ةمئاق ةيلقعلاو ةيحورلا انتايح نوكت الفأ ةمظعلا نيمب نع

 ال فيك اقوي ايطار ب ابل ايسر تيار حيسملاب انعلط

 مالسو حرفو رب وه لب ابرشو الكأ هللا توكلم سيل نال" لوقي سلوب لوسرلاو
 اذوه'" لوقي حيسملا 0 برلاو ؟' فيك .( ١: ةور) "سدقلا حورلا يف

 رئاب عاوسي ح وه هلل تو وه نم لب "هكلحاد ترركلم سى هلاث ء حيسملا وه سيلأ ؟اذه هللا كلو اد: هللا
 ييكلو



 الفأ «هيف ناميإلاب نحنو انيف هحورب نالا حيسملا ناك ناف :١07(. 4١وي) ؟سدقلا

 ؟ءامسلا وه حيسملاو حيسملا يه ءامسلا نوكل ؟اهيف نحنو انيف كلذب ءاقننلا نوكت

 ةيبذاجو ءامسلا ةيبذاجب ضرألا ةيبذاج ىدحتي نأ عاطتسا دق حيسملا ناك نإو

 سلجيو ءامسلا ىلإ ةيربلا نم انتيرشب مسج اذكه دعصيو ةسادقلا ةيبذاجب ةيطخلا

 عيطتسي لازي الو عاطتسا يذلا حيسملاو .ةوقلاو ةمظعلا نب نعو شرعلا قوف اهيف

 ةفرعملا راونأ ىلإ تافارخلاو لهجلا تاملظ نم ةنمؤملا ةيرشبلا لوقعلاب دعصي نأ

 نمو رويخلا ممقو ربلا لابج ىلإ رورشلا قيلاغمو ةيواحلا رابآ نمو تارانتسالاو
 دعصي نأ كلذك ردقي الفأ «ةايحلاو ةسادقلا تانج ىلإ داسفلاو ةليذرلا تاعقنتسم

 ءامسلا ىلإ ضرألا نمو ىلعأ ىلإ لفسا نم ةسادقلاو دسجتلاب هب ةدحتملا انداسحأب

 دجوي مل ةناو" ؟رابلا خونخخا ًامبدق هللا فطخي مل وأ ؟ال َملو ؟ةمقلا ىلإ ةوحلا نمو

 نم ةبكر ك ؟ءامسلا ىلإ كلّذك ايليا هللا دعصي مل وأ" .(511: هكت) "هلقن هللا نال

 بر مامأ ناتمئاقلا ناترانملاو ناتنوتيزلاو نادهاشلا امه ناذه" :١١(. ”لم7) "ران

 0 دسجلاب امهفاطتخا ناك دق يذلاو .(1-”: ١1١ٌور) "ضرألا لك

 لوقك ءروظنملا ريغو روظنملا ءيدسجلاو يحورلا اهيقشب ةسينكلا فاطتخال
 نيدقارلا كلذكف ماقو تام عوسي نأ نمؤن انك نإ هنال" 25 نات لرعرلا

 نحت ايلإ برلا ةملكيس انه تكل لوقت اننإف .ةغم اضيأ هللا عهرطتيس عرسي

 توصب فاتمب هسفن برلا نال نيدقارلا قبسن ال برلا ءيحب ىلإ نيقابلا ءايحألا

 نوموقيس حيسملا يف تاومألاو ءامسلا نم لرتي فوس .هللا قوبو ةكئالم سيئر

 يف برلا ةاقالل بحسلا ل مهعم انيج .نطخيس نقاب ءايحألا نيف 3 .الوأ

 :1١14-1١7(. 4ست١) "برلا عم نيح لك نوكن اذكهو .ءاوملا



 قوبلا دنع «نيع ةفرطب .ةظحلب ءدحاو قوبب ءدحاو توصب .دحاو فاتمب معن

 نم ةقيلخلا قتعت ثيح .ريغتن نحنو داسف يميدع تاومألا ,اقيف قوبيس هناف ريخألا

 ةروكاب ايل نيذلا نحن لب .طقف اذكح نييلو..هللا ةالوأ دمت ةيرح لإ دابسفلا ةيدوبع

 :5١١-١١(. مثورو اتاي ءادف يئبتلا نيعف وتم انسفنأ يف نشن اديسفلا نخ حورلا

 هلوقب سلوب لوسرلا هيلع للد دق يذلا رمألا .ررحتت نأ عمزم كلذك داسحألا

 توملاو ةيطخلا سومان نم يقتعا دق عوسي حيسملا يق ةايحلا حور سومان نال

 ماقأ يذلاف مكيف انكاس تاومألا نم عوسي ماقأ يذلا حور ناك ناو .(7: 8ور)

 ٠ .6ور) مكيف نكاسلا هح ورب اضيا ةتئاملا مك داسجا يبيح يس تاومآلا نم حيسملا

.)١١ 

 يه نيأ ىلاو ” كسي ادلب ناسا نيس ةسيدق قتعتنس .ةريا ىلإ نكلو

 ىلإ أ ؟اعولط علطت ةيربلا نم اهبيبح فاتكأ ىلع يهو افاطتخا فطتخت نأ عمزم

 ثيح سودرفلاو ةثلاثلا ءامسلا ىلاو ؟ايليا ةبكرملاب ذخاو ؟خاونحخا لقن ثيح

 هيب نمور تحس ا نع ةارضو كار رودرا نبع
 عمتجب كانه ةثحلا نوكت ثيح" سيلأ ؟اناطلسو اكلم بآلا نيمي نع مئاق حيسملا

 اهنأ مأ ؟ربقلا لحادأ ؟بيلصلا قوفأ ؟نآلا بولصملا حيسملا ةثج يه نيأف ."روسنلا

 ؟ةمظعلاو ةوقلا نيمب نع شرعلا قوفو لب تاوامسلا ءامم يف

 عضويل تقولا رظتني ةمقلا ف كانه نالا وه بولصملاو دسجتملا حيسملا نإ معن

 هتوسانب ءامسلا ف وه يذلا ناسنإلا نبا .اقلطم الوزن ءامسلا نم لزن دق يذلا



 قَوكَشَتَس (عوسي حيسملا) ةيحلا ةيئادفلا ةثحلا ثيحو اذإ كانهف :١(. “وي) "قلطملا

 عوسي برلا قئاقحلا هذه ىلإ راشأ دقلو .ادسجو القعو احور نيسيدقلا ةسيئنك

 ىحر يف نانحطت ناتنثا «رخآلا كرتيو دحاولا ذخؤي دحاو شارف يف نانثا" هلوقب

 اولاقف .رخآلا كرتيو دحاولا ذحخؤي لقحلا يف نانثا ءىرخألا كرتتو ةدحاولا ذخؤت

 ,.(؟ا7-* 4: ١ ا/ول) "روسنلا عمتحب كانه ةثحللا نوكت ثيح" مهل لاقف ديس اي نيأ

 يف مان ناو يذلا ذخؤي يعن رخآلا كرتيو دحاولا ذخؤب دحاو شارف يف نانثا"

 ردص قوفو عجطضي ربلا شارفب امنإف عجطضا ناو «حورلاب ظقيتسم هنكلو دسجلا

 عجطضاو ةيطنخلا ليل يف مان دق يذلا كرتيو امك «ئكتي بيبحلا انحوي عم حيسملا

 ليللابف نوركسي نيذلاو نوماني ليللابف نوماني نيذلا نال" سجنلا شارفلا يِ

 معن ."ىرخألا كرتتو ةدحاولا ذخؤت نانحطت ناتنثا" .(7: هست١) "نوركسي

 لاو ةمعن لك ىلع ركشت لاو نيبج قرعبو ةعانقب زبخلا لكأتل نحطت ىلا ذخؤت

 عوسي ءامسلا نم لزانلا يقابلا يحلا زبخلابو لب بسحذ دئابلا زبخلاب ركفت ال

 ايئادف ازبحخ مث نم راصف هرونت يف ربو بيلصلا ةنحطمب نحط دق يذلا حيسملا

 تيتو ةماملإ «ىطظيلا ىيساملا كذخقاق ادئابلا ربخلاب هلإ نركفت الل ىلا كرتتو امك '.ايح

 نيذلا" سلوب لوسرلا لوقك .ادبعم ةيملاعلا ةنوحاطلا نمو اراعش بارشلاو لكآلا

 :١9(. ؟ق) "تايضرألا يف نوركتفي نيذلا مهيزخ ي مهدحبو مهنطب مهملإ

 ف لماعلا نهاكلا ذخؤي لجا ."رخآلا كرتيو دحاولا .احؤي لقحلا يف نانثاوأ

 راذبب اهعرزيو «ليجنإلا ثارحمب بولقلا ثرحي يذلا «عرازملا طسو فو لوقحلا
 دارجلاا حفاكيو حمقلا نيب نم ناؤزلا ماكس ءليحبإلا هايمه اهيقسيو ايخآلا

 ناك اعراز لماعلا نهاكلا حرفي لوقحلا تضيبا ام اذإ يح. ةنوسلا لتقيو فحارزلا

 حرر ءرامحو روثب نكلو لوقحلا ثرحي يذلا نهاكلا كرتيو امك .ادصاح ما



 امك .دسجلاو هللا ةملكبو ريعشلاو حمقلاب نكلو لوقحلا رذبيو ؛تاذلاو ءادفلا

 ناؤزلا لوقحلا نم لصأتسيو امك «ةتيمملا رابآلاو ةيحلا نوبعلا هايمب لوقحلا يقسيو

 كرتي معن .ةيساوس لوقحلا يف مامحلاو نابرغلا حفاكيو لب .ءاوس دح ىلع حمقلاو
 عدافضلا ثيح يناثلا توملا وه يدذلاو تيربكو رانب ةدقتملا ةريحبلا يف ءالؤه

 ىلإ نوذخؤيف كئلوأ اماو .(باذكلا يبنلاو شحولاو ناطيشلا) ةسجنلا ةثالثلا

 امك الوس .نوعيسجيف ةيدبأ ةيح ةدئام ءاسسلا ىف :تناب كقو ةيولضملا ةقلا كيح

 قوف ةيح ةثحج لب دعب اميف روبقلا نيب ةدماه ةثح ال «ىعبش ةلكا روسنلا عمتجت

 1 تارومألا نم ميقأ امدعب حيسملا نأ نيملاع" سلوب لوسرلا لوقي اذه فو شورعلا

 ةرم ةئيطخلل هتام دق هتام يذلا توملا نال دعب توملا هيلش دوسي ال .اضيأ 2-01

 :3-٠١(. "ور) "هلل اهايحيف اهايحي ىلا ةايحلاو ةدحاو

 روسنللو مهفيحو ةتيملا مهثثج ضرألا يف ةكورتملا رساوكللو ةحراجلا رويطللف اذإ

 ىلإ ةحنجا نوعفري مهو ةيكذلا مهتحيبذو ةيحلا مهتثج كلذك قوف ىلإ ةذوخأملا

 نيب نم ماقملا يحلاو بولصملا حيسملا نوبطقتسي ةوق ىلإ ةوق نم نوبهذيو ءامسلا

 ءايحألا نيديل اضيأ ٍنأي نأ عمزملاو بآلا هللا نيمي نع مويلا سلاجلاو تاومألا

 اهعبشيو ةيوامسلا هسداقم اك لحخديو هفاتكأ قوف ةبيبحلا ةسينكلا عفريل كناوعألاو

 ريرلا راجل هييارتلو يات ا نر ياتو ايو اسر مادبا كاكا

 ملا ركل نر نا كارول امر ابي و را ايبا اع لت" نر ا

 ريغتن انلك اننكلو انلك دقرن ال مكل هلوقأ رس اذوه .داسفلا مدع داسفلا ثري الو

 داسف يميدع تاومألا ماقيف قوبيس هناف ريخألا قوبلا دنع نيع ةفرط يف ةظحل يف

 توم مدع سبلي تئاملا اذهو داسف مدع سبلي نأ دبال دسافلا اذه نال .ريغتن نحنو



 ةملكلا ريصت ذئنيحف توم مدع تئاملا اذه سبلو داسف مدع دسافلا اذه سبل مو

 .(هد-ه.: ١هوك ١١ ةبلغ ىلإ توملا علتبا ةبوتكملا

 فو .ًاخخونخخأو ايليا امبدق هيلإ فطتخا دق اذكه برلا حيسملا ناك ناف نآلا اماو

 )١ ملعي هللا دسجلا يف مأ دسجلا جراخن سلوب لوسرلا كلذك فطتخا نامزلا ءلم

 نينمؤملا بولق هيلإ فطخي ةعاسلا ىح لازي ال برلا حيسملا ناك ناو 0111

 هيسيدق داسحأ فطخي نأ كلذك عمزم وهو نيراتخملا لوقعو نيسيدقلا حاوراو

 ادسجو ًاحور ميرم ءارذعلا ركبلا هتبيبح ىلوأ باب نم هيلإ فطخي الفأ .هيوعدمو

 افطتحا دق امنإ كنيذ نال .هيسيدق ةقالطاو هتسينك ةدعقو هدسحب ةبكرم يهو

 ثيح رصمو مودس ايحور ىعدت يلا ةنيدملا تاذ فو ةريخألا مايألا يف اتوميل
 ةنيدملا عراش ىلع امهاتثج نوكتو شحولا لبق نم نالتفي امدعب هنال .انبر بلص :

 ءامسلا ىلإ نادعصيو هللا نم ةايح حور امهيف لخدي فصنو مايأ ةثالث ةميظعلا

 نم فطختل تتام دق امنِإف هذه ءارذعلا اماو :/١7-1(. ' ١و ر) ةباحسلا يف ةيناث

 ةسينكلل الاثم انوكيل افطتخا دق خونخاو ايلياف .(حيسملا) ركبلا اهديلو ىلإ ةيربلا
 هللا ىلإ اقوم دعب تذحأ دقف هذه ءار ذعلا اماو :ةريخالا مرر يدع ايبا

 مايألا يف اهفاطتخاو ةسينكلا ةمايقل الاثم, ىرخألا ىه نوكتل ًادسجو اسفن

 ةيرانلا ةبكرملا يه ءارذعلا تسيلأ "ادنيعيو: ابيع ارمآ كلذ بيسي !ذاملو .:ةريخألا

 تيسيلا و ؟هاي ؤزيإ (3  لايقزج يبنلا مسر امك حيسملا عوسإ دسجتملا هلالل ةلماحلا

 يهو'" اهبيبح عارذ ىلع ةدنتسمو ةيربلا نم ةجراخلا ةفيفالا ةباحسلا يه ءارذعلا

 ءارذعلا تسيلأ :١(. 9١شا) ؟"ايعشا أبنت امك سدوريه هجو نم رصم ىلإ ةمداق

 يف يذلا ءادفلاو دسجتلا يف اتابستكم ةنازخو نيسيدتلا رئاخذ عدوتسم يه

 يف اهل ارخبّدم اناريمو انتح ةسينكلل بسحي فاظتخالا ناك ناف ؟عووسي حيسملا



 .اقالطناو ايحور اعقاو سلوب لوسرللو ايح الاثم خونخاو ايليالو عوسي حيسملا

 دق يلعلا ةوقو اهألم دق سدقلا حورلاو كلذك ميرم ءارذعلل بسحي ال فيكف

 ؟حيسملا ءامس يف ارون اهنم عملا خونخاو ايليا نأ ما ؟اهنم دلو دق ىلعلا نباو اهتللظ

 ايلياو اذه خونخا وه نم ىرت :41١(. ١هوك١) "دحملا يف محن نع زاتمب امحن نال"

 ادحب نالءاضتي نايبنلا ناذه ناك ناف ؟لاحملا اذه يف ادحم ءارذعلا اقوفي يح كلذ

 ديلاوم نم سيل هنا مكل لوقأ قحلا" ةلئاقلا برلا ةداهشب نادمعملا انحوي مامأ

 00 هنم مظعا هللا ثوكلم ف ريغصلا نكلو نادنهعملا انح وي نم مظعا ءاسنلا

 دحبو ءيش سمشلا دحب لجا" ؟ءارذعلا ةرضح يف نايبنلا ناذه ريصيس نيأ ىرت

 لب :1١(. ١هوك١) دجملا يف محن نع زاتمب امحب نال رخآ موجنلا دحبو رخآ رمقلا

 نس لبازيا هتجورو باحخا نم ةههجج و ىلع براشهاو روعدلا فئاخلا ىبيبلا ايليا نيأ

 ايليا ىلا فطتخا ناف ؟ءامسلاو ضرألا يف ةقلطملا ىبوطلا امل تبتك ىلا ءارذعلا

 ةيوارذعلا هتبك رم حيسملا عفتري نأ ىلوأ باب نمف ةيران ةبك رم يف ءامسلا ىلإ اذكه

 .ءامسلا ىلإ هذه ةيرانلا

 ءارذعلا اذكه «ةريخذ هفاطتخا ءانثأ عاشيلا هذيملتل هتبج ايليا يببلا كرت امك اذهل

 اذه يف ةبارغ الو .ةريخذ اهرانز (ةسينكلا) اقذيملتل تك 5 دق اهلاقتنا دعب كلذك

 جرختو ىضرملا ىفشت ةيسرطبلا لالظلاو ةيلوسرلا ليدانملا تناك امك هنال ًاضيأ
 هر ناك نإ ناطلسلا تاذ هل اضن ءاردعلا راثز اذكس :ةريرشلا حاورألا

 تسسم نإ" لوقت يهو مدلا ةفزانك نوكي كلذ يف ىضرملا لاح ناسلو «ناهلب

 اذكهو .(5 1: مول) "لاحلا يف اهمد فزن فقوت هذه نامبإلا ةسملبف «تيفش هبوث

 اديس ب ةساذقلاب ايواردعو ةبغاب ايلقو ةمكللب ايلقخ ءارذعلا مفاطنعا ادع .دف

 .مكيف انكاس تاومألا نم عوسي ماقأ يذلا حورلا" بوتكم وه امك" ةوقلاب



 نكاسلا هحورب اضي ةتئامل مكداسجأ يحيس تاومأآلا نم حيسملا مافا يدلاف ١ طرأ ةتئاملا ا تاومألا ٠ ةأ ىذلاف

 مكيف
 ةرورض ادسحجو احور ءامسلا ىلإ اهملاقتنا ءاج دق كلذل ءاهتللظ ىلعلا ةوقو لبق

 ءارذعلا لاقتنا نوكي نأ اماو :تاومألا نيب نم ةسينكلا ةمايقل قبسم لاثمك ةيحور

 امو سمأ ذنم ءارذعلا ةايح الم دق سدقلا حورلا ناك الو :١١(. مور) '

 هلا سيل انهلإ نال" باتكلا حور عم كلذ ىشامتي الف ةتيم ةثج يهو ءامسلا ىلإ

 .اهنفادمو ضرألا لب اقالطإ ىتوملا نطوم تسيل ءامسلاو ."ءايحأ هلا لب تاومأ

 اذوه ًالئاق ءاجسلا+ قيل ايدلفتعا اكونط تعمم و" ًالئاق انحوي لوسرلا دهشي اذه فو

 نوكي هسفن هللاو ًابعش هل نونوكي مهو مهعم نكسيس ومو سانلا عم هللا نكسم
 نوكي الو دعب اميف نوكي ال توملاو مفويع نم ةعمد لك لا ميطمتسو,ءأقلا مييعب

 .(5-1: ؟١ؤر)"تضم دق ىلوألا رومألا نال دعب اميف عجو الو خارص الو نزح

 سودرفلا ىلإ ءارذعلا لاقتناو ءيش ءامسلا ىلإ ملاعلا ةيرب ,رم حيسملا دوعص نكلو

 دوعص .رخآ سلوب لوسرلا فاطتخاو ءرخآ خونخاو ايملا فاطتخاو رخآ ءيش

 نم هدوعصو حيسملا لوزن .يعبتف ءالؤه دوعص امأ .يزكرم يتاذ دوعص وه حيسملا
 ةعاتلاجلإ :ءاختسلا» ىلإ تففض<قكلأ تييللهلألا“ ,ءامسلل ايتاذ اكرت نكي ل ءامسلا ىلاَو

 ايهلإ انالعأ رودع نع منيح ةييخلا قسوه يذلا :ناسنآلا نبا عامتسلا نم لن

 ةهبلب انعكرادل قلك نووي هامل رقع و تلو اني ايناسنإ !ديعضتو ناسسنإلا

 دعص يذلا وه لزن يذلا ءىلفسلا ضرألا ماسقأ ىلإ ال وأ اضيا لزن هنا الإ وه امف

 قوف دارج هنوكلو :95-٠١(. :فا) "لكلا ألمي يكل تاوامسلا عيمج قوف اضيأ

 اعإف كلت لاقتنا اماو ءالؤه فاطتخا اماو .شرعلا ىلإ دوعص وهف تاوامسلا عيمج

 ىلإ اذكه ءارذعلا لاقتنا بسحي له ؟اذإ اذامف .سودرفلا لإ ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ناك

 مهيأ لب .ايوتاو داحمألا كيتا انالعأ لب اشاح ؟حيسملا داحم ال ضاقشبا غامتبلا



 هيلإ اهذخأي هنا مأ ؟دلويو اهنم دسجتيو ءارذعلا ىلإ هللا لرتي نأ ةروطخ مظعألا
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 يف حيسملا ةروص سكعت لازت ال ةيلوسر ةيانبو ةيوارذع ةدعاقك ةسينكلا نال

 همالا ةكرشو.هتمايق ةوقاو هفرغال" هلوقب. سلوب لوسرلا هيلإ راشأ يذلا رمألا انقايح

 ةلاعج لجال ضرغلا وحن ىعسأ ينال تاومألا ةمايق ىلإ غلبا يلعل .هتوم اهبشتم

 را ا 16 "عوسي عيسملا 2 ايلعلا هللا هوعد

 ةدعاق ءدبلا ذنم ةسدقملا ةسينكلا تعلط دق سدقلا حورلا تاقاطبو اذإ اذكهف

 انطو ءامسلا يغتبت يهو حيسملا اهبيبح عرذا ىلع ةدنتسم ةيملاعلا ةيربلا نم ءانبو

 ىلقعلاو يحورلا ىوتسملا اذه يفو ةسينكلا اهتيا اذكه مويلا تنأ لهف .لضفا

 ف كبلقو نيميختت .ةيربلا ف تلزال كنا مأ ؟تايوامسل و ءامسلا وحن دعاصتملا

 ىلعأ ؟مويلا نيدنتست نم فاتكأ ىلع ؟نيهتشت ثاركلاو لصبلاو موثلل رصم
 فاتكأ ىلع ؟يروشآلا .بيراخنس .فاتكأ ىلع ؟نييظسلقلا .تايلوح فاتكأ

 مأ ؟ىطنبلا سطاليب فاتكأ ىلع ؟يرضملا نوعرف فاتكأ ىلع ؟ىلبابلا رصن لوب

 مويلا ةبك رم لآ ّق لب ؟ نيدنتست داما قرصضانلا حاوسي فاتكأ ىلع مويلا كلتا

 هتجوزو باحا ةبكرم يفأ ؟قرغت رحبلا طسو يف يهو نرعرف ةبكرم يفأ ؟نيبكرت

 يطايسمسلا عم ايبونز ةبكرم يفأ ؟سحلت ءامدلل ةملاظلا بالكلا ثيحو لبازيا

 ةيحورلا تابكرملا مويلا نيبكرت كنا مأ ؟روهدتت قالحخألاو لحنت ةديقعلا ثيح

 ةنيدملا ىلإ ةيربلا نم نيحجرخت اهيف يلاو ةيوبنلا عم ةيوسرلاو اهنم ةيوارذعلا

 ؟كبيبح حيسملا عارذ ىلع ةدنتسم تينا و. ةيدامسلا



 ايحور القن هيلإ كلقنيل ةسينكلا اهتيا خونخا راس دق مك هللا عم يريس الآ
 كلقنتل 0 ايليا ناك امك يملاعلا لعبلا دض هللا ةدابعل ةرويغ ىننوكو ايو

 ءارذع ءارذعلاك يشيعو دش ًالقع ءامسلا ىلإ رانلاو حورلا ةبك رم «ةبك رمل

 يدهاجو .حيسملا عوسي دسجتملا هلإلاو ىلعألا بيبحلا هيا كلقنيل حيسملل ةفيفع

 دسجلا جراخ ةرات سلوب لوسرلاك برلا كفطخيل صالخلا ليحبإ ف نسحلا داهجلا

 هبل نيع) ؟ةذيتعلا (بلطت:انبكل ةيقاب“ةئيده: انه انل سيل .كأل" دسحلا ف ىرحأو

.)١5 

 مهنال سانلا فاتكأ ىلع كدوعص يف يدنتست نأ راذحف يسفن اي تنأ اماو

 وي) "تومي ال يح ءامسلا يف هنال ناسنإلا نبا فاتكأ ىلع لب" «نوتومب ضوعبلاك

 ؟ يدش ليف ع+

 كل تبطخ كانه كما كل تبطخ كانه .كتقوش حاذتلا ةرجش تحن -بده

 ظ كتدلاو

 ةرجش لالظ تحتو .حيسملا اهديلول ءارذعلا تبطخ مءافتلا ةرجش تحت معن

 ةبطخ الو ةبحم ال بيلص ال ثيح هنال .ةبيطخ ةبيبح هل ةسينكلا تسمأ بيلصلا

 دسجتلابو .ةبيبحل بيبحو ةبيطخل بيطخ ةبحم ةيناسنإلا هلا بحا دقف نآلا اماو

 ةيرشبلا تراص دق اذكهو .ًانالعإ اهنلعاو اديسحت ةبحملا هذه دسحج دق ءادفلاو
 اهيأ" سلوب لوسرلا لوقك تور زحل ايد لا ةينوقلا ةسيئكلا و .ةديدملا

 يكل .اهلجال هسفن ملساو ةسينكلا اضيا حيسملا بحا امك مكءاسن اوبحا لاحرلا

 مول ال ةسدقم ةسينك هسفنل اهرضحي يكل ةملكلاب ءاملا لمدغب اهايا ارهطم اهسدقي



 -70: هفا) "بيع البو ةسدقم نوكت لب .كلذ لثم نم ءيش وأ نضغ الو اهيف

717). 

 هنال .بولصملا حيسملا يف ةايحلا ةرجشو حافتلا ةرجش نبي هبشلا مظعا ام نكلو

 ةشعنم «بلقلل ةحرفم «نويعلل ةجهبم ءرظنلل ةيهش يه حافتلا ةرجش نأ امك

 ؛نويعلل جهبم ءرظنلل يهش وهف اضيا بولصملا حيسملا اذكه «لقعلل ةئدهم «سفنلل

 يف ليثم هل سيل حيسملاو ال فيك .لقعلل نئمطم «سفنلل شعنم «بلقلل حرفم

 حيسملاك دوجولا ف رخخآ ليمج نم لهو ؟هحافت بيلصو هبيلص حافت قو ؟هلامج
 هلمع يف ؟يليحنالا هميلعت يف ؟يندرألا هدامع يف ؟يوارذعلا هداليم يف عوسي

 هدوعص يف ؟يراصتنالا همايق يف ؟يناسنإلا هرقف ف ؟يئادفلا هبح ف ؟يزاجعإلا

 امري اوري نأ اوهعشا كوللاو ءايبنألاو آل نايك ؟يورعتالا .هئانقق قون ؟يوامتسلا

 ىأرف هموي ىري ناب لل انوبأو مهوبأ ميهاربإو ؟اوري حلو رشبلا نبا مايأ نم ادحاو

 يسرك قوف سلاج برلاو هدحب نياعو هموي ىأر ايعشإو .(57: موي) ؟حرفو

 قالمعو مهوبن ديمع دواد اماو :١(. 5شا) ؟لكيملا المت هلايذأو عفترم لاع

 نم الامج عربا كنا" هل .لوقي حارف ةيوبنلا هنيعب لامجلا كايذ ىأر دقلف مهكولم

 اذكه حيسملا نوكي ال نفيك :(1: 4هزم) "كينفش .ىلع ةدعنلا تبكستا رشبلا ئب

 رصبت اهغأل مكنويعل ىبوطف متنا امأ' هذيمالتل لوقي وهر ًايهش حافتلاكو ًاليمج

 دهطضملاو فدحملا سلوب لوسرلا 7 هآر ام اذإ ىح ."عمست اهأل مكناذآلو

 ": 1عا) "سمشلا رو ل ىوقألا وهو لامجلا كايذ مامأ ههجو ىلع طقس

 ىلع رطخي لو نذإ هب عمست حلو نيع رت ل ام" ًالئاق هنع بتكي مث نم حارف .(4-

 . هن ويح نيللل هللا هدعأ اع ناسنإ لاب



 بولق ف حافتلاك ديدي ةكئالملا نويع ف اليمج اذكه نبي اذإ حيسملاف

 امكو يوامسلا ربلل انالعاو يحلإلا بحلل اديسحت هنوكل نيدبآلا دبا ىلاو نيسيدقلا

 ناسنإلا يف حبقلا ةلع يه ةيطخلا نا امك هنال 5 هتدلاو ميرم ءارذعلا يف وه

 لهملاب ةيلقعلا هتايح يف مالظ ثعبمو تاوهشلاب ةيحورلا اتايح يف هيوشت ردصمو
 ةحوخيشلاو تاهاعلاو ضارمألاب ةيدسجلا هتايح يف هيوشت ببسو .تافارخلاو

 يف وه امكو ناسنإلا ف لامجلا ساق وه اضيا حيسملا ف ربلا اذكه «تاتيملاو

 يحورو يلقع لامج وهف ءاضيا نيسيدقلا هجو يف ره امكو ميرم ءارذعلا

 يئادف لامج هنا .ةسادقلاب يدسج لامجو ةيبدألا ةقاطلاو ةيركفلا ةرانتسالاب

 وه امك مويلا كلذ يف سوفنلاو داسجألل يئادف لامجو مويلا لوقعلاو حاورألل

 ناوه ف عرزي ف داسف يف عرزي «تاومألا ةمايق اذكه" بوتكم

 امسج ماقيو ايناويح امسج عازب 5558 يف .ماقيو»«هفغصا قف خرزي ءدحج يق ماقيو

 حيسملل تبطخ دقو ةسينكلل قحي كلذ لجا نم .(41-47: ١هوك١) 5-5

 «نينبلا نيب ييبح كلذك رعولا رجش نيب حافتلاك" ىرحألا يه لوقت نأ بيلصلاب

 ."يقلحل ةولح هترمثو سلجا نأ تيهتشا هلظ تحت

 ال اذكه ةاطخلاو سانلاو رعولا راجشأ طسوتي وهو اذه ليمجلا حيسملا نأ ىلع

 الو :اهيوشت.ةيطخلا ينهتهوش دقو سانلا ىلع يهابتلاو يلاعتلا حور كلذ ل يغتبي

 لعفي امك امباسح ىلع هلامج ىئبيل عانقلا ةحيبقلا ةيرشبلا هوجولا نع فشكي يكل

 ايلاعتم ايطارقتسرا الإ سيل برلا حيسملا نال .ضعبلا باسح ىلع مهضعب سانلا

 تام دق بيلصلابو مهبحي هنوكل دسجلاب مهطسوت دق هنكل ءامقتنم اروتاتكد الو

 .مهولقو مههوجو ةيطخلا نم لسغي هبح ءامدبو حبق لك نم مهيدفي اتوم مهنع

 ىلَع شوشرم ةلجع دامرو سويتو ناريث مد ناك نإ هنالا سلوب لوسرلا لوقك
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 يلزأ حورب يذلا حيسملا مد نوكي ضرخلاب مكف دسجلا ةراهط ىلإ سدقي نيسجنملا

 ةب بع ؟”ىحلا هللا اومدختل ةتيس لامعأ رم مك رئامض رهطي بيع هاب هلل هسفن مدق

 0 ف

 ال ناسنإلا ىلإ هللا نمو ضرألا ىلإ ءامسلا نم ءاج دق اذكم حيسملا ناك نإف

 1 1 7 0 5 . م هاو 1

 رتل لب نطعببلا 9) «مالخيلا لب مخل 90. يطقبلا لب كسناولا 9 ءرقتتيا لب يكتسي

 د مصب سانا دارج لدوكي ال اذإ فيكف .ايحي مث توميا لب شيعيل ال .صلخيو
 و -- . 2 ع 2 الئ ائ 54

 لامجو روهضدو راوهو فتلتو كورت ربعتوا دل نيل الا ؟ادحج ايهش

 بولقلا يف ةمسب عشيو ةقيقرلا فونألا يف ةيكذ ةحئار حوفيو ةطيسبلا ةيرشبلا

 د طي ة اطعلا هحئاورو هلامح و اب .ةعضا وتملا ل وقعلا ئ ةديكح ءملي ٠ ةعيدولا
 7 رو رو 7 اى 7 و7 1 ا 2

 هتحئار تايلدجم او ةيلدحملا تقشنتسا دقو ال فيك .ىتوملاو ىتوملا نع تولملا ةناتن

 ؟تارطعم دايحلاو بلا حئاوربو تايسيدف اياطخلاو بونذلا روبق نم نجرخف ةيكذلا

 «نتنلا تيملا رزاعيلا هحافت حئاور قشنتسا دقو شيعي ال فيك :١-5(. ”بفا)
 _ - 22 -. ا 272 ام ور بل < - -

 ١ | رق | .سأ - . 0 . . : < جه ءّ
 اميطع اعمجم مكافك اب مهروبف نه لوحج رخخيف نييرزاعيللا ل اهمشنتسي و امك

 5 5 6 3 ٠

 ةرجش يرافكلا هبيلصب حيسملا تاب اذكهو .(59: هويإ) «(44: ١١وي) ؟"ادح
54 58 - 

 ا
 ٠ .1 - 5 ١ 1 7 3 2 7 1 , ١

 لامحلا مهين تعبي وهو ةرثعبمل ١ ةاطخلا سانلا ماظعو ةسيانلا رعولا راجشا ناب حافت

 ةاييجلا 0 ريتك ماق هيفو تحتفت لك هب روبملا نأ م .ةيدبا ةايحلاو اديدج

 اورهظو ةسدقملا ةنيدملا اولخدو هتمايق دعب روبقلا نم اوجرخو نيدقارلا نيسيدقلا

 ةايحلاو ةايحلا تناك هيف نال كلذ يف ةبارغ الو .(278-ه7: 7١٠تم) نيريثكلل

 نم .ةايحلاو ةمايقلا وه انأ" الئاق اثرمل حرص دق هنالو .(5 :١وي) سانلا رون تناك

17 



 "دبألا ىلإ توملا ىري نلف يب نمآو ايح ناك نم لكو .ايحسيف تام ولو يب نمآ

 ويد ١١ 1-6

 احافت رعولا راجشاو ةاطخلا نيب هطسوتبو هئادفو هدسحتب حيسملا تاب اذكهو

 كلذل «ةيهشلا ةهكنلاو ةوالحلا همعطبو لامجلا هرظنعو ةارهلا هحئاورب مهيف ثعبي

 ةرحش نم مالقأب نومعطتي ةاطخلا رشبلا نم ديدعلاو رعولا راجشأ نم ريثكلا حار

 راثلل'ةأيهم ةئيذر أراجشا اوناك امدعب ةرمثم ةديدج ًاراجشا نوقّلخُيف هذه حافنلا

 نورئاخلا نوبعتملا مهو ةماو بعشو ناسلو ةليبق لك نم رسانلا حار لب .قيرحلاو

 «رارشألا سانلا تاقحالم نم اوصلختيل نوأيفتيو هذه حافتلا لالظ تحت نولظتسي

 امك ظيقلاو رحلا مايأ يف اميس الو مهدعب نم مهئافلخو لبازيإو باخآ تاقحالم

 .(26-14: ١ ؟لم١١ هموي يف ايليا لعف

 عايجو يحلإلا ربلا شاطعو يحورلا لامجلا قاشع لظتسي هذه حافتلا ةرجش تحت

 مهتايحل ءلملاو مهحاورال عبشلاو مهسوفنل ءاورلا اهيف نودجيف يؤامسلا بحلا
 ةنيخثلا لالظلا كيتاه تحتو .مهتايحل ةايحلا لب مهلوقعل رونلاو مههاوفأل ةوالحلاو

 دهعلا ذنم نوسيدقلا شاع ةعنايلا رامثلا كيتاه ىلعو رهدلا ذنم نوبعتملا حارتسا

 .نمزلا ذنم نوحلاصلا رهمجت ءادفلاو حافتلا بارش شعنملا بارشلا كايذ لوحو

 .ًايراج نييارشلا يف امدو .اقفاخ ةايحلا يف ابلق ءاعيمج (حيسملا) حافتلا ممل راصف
 ةمكيلا يف ًالقعو .ائداه_يئادفلا ماليسلا يف ًاحورو .ًامّعطم يلإلا قحلا يف اريمضو
 .ارمتخمو اعورزم ةيدسجتلا ةسادقلا يف ادسجو .ارمتسم ةيوامسلا

 هنيئالم رضاحلا ملاعلا حار مالعف «ةايحلا يف (حيسملا) حافتلا نأش اذه ناك نإ نكلو

 دوجولا يف اقلطم اماوق يداملا زبخلا ادمتعم ؟١ راكبقسا هركنتسيو الهاحب هلهاجتي



 حيسملا حوسي امأ ىامسلا نم لزانلا 026 امأ (حافتلا انها ؟ةايحلل ةديحو ةايحو

 اقح .نيمدقألا مالحأ يف نوشيعي نيذلاو نييلايخلا سانلا ءالؤه بيصن نم نكيلف

 اهيف ىلاو نييداملا بولق يف اهلثمبو نيسرطغتملا لوقع ف هبعلي ةيناطيش ةبعلل اُهِإ

 .هتايح حافتو هئالف ساساو هتايبدا ةلعو هتايح ردصمو ههلإ نع ناسنإللا لزعي

 هين لضأتسي ذإو .تروم ادغ هلال برشيو لكأي «اقلطم ايناوهش اناويح هن لغجيل

 ةمق «ةمقلا نم هب فذدقي يدبألا هحورو ىحورلا هرصنع و يوامسلا ةهبسن اذكه

 ىوتسملا نمو . .يمنهجلا قيحسسلا لإ ؟وامسلا ديعصلا نسو .ناوهملا هوه ىلإ دحملا

 لب .ةنويحتملا ةيناسنإلا ىلإ ةهأتملا ةيناسنإلا نمو .ئناطيشلا ىوتسملا ىلإ يملإلا

 نع امي عفادي ةجض ءاوحألا الميو قدشتي يناطيشلا حورلا اذه دوعي مث .ةنطيشتملا

 .هدحو زبخلابو زبخلاب هاوعد ازكرمو ءالطاب ناسنإلا قوقحو ةيناسنإلا

 دبال نكلو :ايعيبط اناسلا هنوكل شيعيو لكأي نأ ىعيبطلا ناسنالل دبال لجا

 ملاعلا ناك ناف .كلذك ايحور اناسنا هنوكل شيعي نأ كلذك يحورلا ناسنإلل

 ىدعتي الفأ .يحورلا زبخلاو حافتلا نم هعنمبو ناسنالل يميبطلا زبخلا مدقيل ىعسي

 هتايحو هحورو هحافت نم اذكه ناسنإلا درج ناو ؟ايددت ناسنإلا ىلع كلذب

 ؟انلع انارزق انارخ ب درع اينانا ناسا كالذي رضي ةلنا تيتان ال هنا دز غو

 ةيساسألا .ةياغلا, تناك" نإ هنأ ؟اريباف ايضمع اينازو .ةاللل اعامط ذافتسمو

 ةياغلا يف تاناويحلاو ريصن الفأ .سبلنو برشنو لكأن نأ ىه ةايحلل ةديحولاو

 اضعب انضعب شهنن ةميجر انيطايش قلل لقعلا مادخ- سابو ؟ةيساوس ةيتايحلا

 لب دئابلا ماعطلل ال اولمعا' ةفرصلا ةيداملا لوقعلا ةحلآ اي ضعي 558 لكأيو

 اله جن كا ىو حا سلا ل ا 5 '
 هللا اذه نال ناسنإإلا نبا مكيطعي يذلاو ةيدبالا ةايحلل ,حافتللو يّقابلا ماعطلل

 نإ" بولقلا ال نوطبلا ةفسالف اي ةدعلعت متسل مأ :/١17(. "وي) "همتح دق بالا



 ةاعر اي نوملعت متسل مأ ؟"كلتو هذه ديبي هللاو ةمعطألل فوحلاو فوجلل ةمعطألا

 نابو ؟حاورألاو بولقلا يف امنإ لب نوطبلا يف نمكت ال ةيساسألا ةلعلا نإ ةيناسنإلا

 ةلع «ةلعلا كيتاحل ةرملا رامثلاو ةيمتحلا جئاتنلا ىوس سيل ملاظملاو تاعاجما

 لوضيبتو ؟فاطتخاو ةراعد ةءولمث لحادلا نمو «سأكلا جراخ نوفظنتو ؟ةردذق

 ىحو نولواحتو لب ؟ةناتن لكو تاومأ ماظع ةءولمم لخادلا نم يهو «ىتوملا رباقم
 نويداملا ةفسالفلا اهيأ اولوق الأ ؟ةوالح فيلا طسو نم اوجرخُ نأ ةعاسلا

 اوملعا نكلو ءاولوقت نأ مكل ءاش ام ناسنإلا ايحي هدحو ربخلاب هنا نايمعلا ةداقلاو

 وهو مكلبق نم ناطيشلل لاق امك مكل لوقيو مكادحتي لازي ال حيسملا عوسي نأ

 ايحي هدحو زبخلاب سيل بوتكم هنال ناطيش اي نبع بهذا" عوجلا تالاح ىسقأ ل

 .(4 :ول) "هللا مف نم جرخم ةملك لكب لب ناسنإلا

 تاعاما ةلكشم حلاعي ال حيسملا. عوسي حافت نعو هللا ةملك نع ءانغتسالاف اذإ

 هربو هئادفو هبحب حيسملا عوسي ال ثيح هنال .امجحو ا-يقعت :اهديزي لب ةيرشبلا

 روجفلا كانهو ءامدلا كفسو بورحلا كانهو نايغطلاو ةينانألا كانهف ءهتسادقو

 يبرحلا حلستلا ةيلمع ىلع فرصت ةيداملا تاقفنلا نم مك نالاو .ءاسنلا لالذإو

 عم تاقبوملاو تاوهشلاو تاركسملا ىلع فلتت تاقفنلا نم مكو ؟يملاعلا

 ةيبرحلا تاقفنلا كلتو ةفرحنملا ةيدسجلا تاقفنلا هذه يطغت الفا ؟تاليدوملا

 ةلكشم نوكت الفأ ؟قالطإلا هجو ىلعو ملاعلا يف ةرشتنلا تاعاجملا ؛ةكلهملا
 بلقلا يف ةلعو ؟ةيداصتقا نوكت املبق ةيقالخأ ةيحور ةيبدأ ةلكشم اذإ تاعاحما

 ءيحورلا عوجلل ًاديلو يدسجلا عوجلا ءاج دق اذكهو ؟نطبلا يف ةلع نوكت املبق

 هللا نع اهتاذب لقتست نأ تدارأ نأ ذنم هيف تيبت ةيرشبلا تتاب يذلا ريرملا عقاولا
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 عر لسرأ بنرلا لوقي ىتأت مايأ اذوه" ةبوتكملا ةملكلا انيف تمت اذكهو .ًالالقتسا

 نولوجيف .برلا ةملك عامتسال لب ءاملل اشطع الو زبخال اعوج ال «ضرألا يف

 الف برلا ةملك اوبلطيل نوحوطتيو قرشملا ىلإ لامشلا نمو رحب ىلإ رحب نم

 1١1١-١١ :ملاع) "نايتفلاو تاليمحلا ىراذعلا شطعلاب لبذت مويلا كلذ يف .امودحبي

 كيتاه ىوس شطعلاو عوجلا نم تاليلذلا .هذه تاليمحلا ىراذعلا امو .(

 ةفشانلا ةيعيبطلا تايرظنلاو ةسرطغتملا ةيفسلفلا راكفألاو ةدرحملا ةيملعلا لوقعلا

 ايبدا اشطعو 5-5 اعوج كلم تتاب ىلاو ةرثعبملا ةيمس.جلاو ةيسفنلا تاقاطلاو

 .اقاذم عوسي حيسملل الو امعط حافتلل فرعت مل امنأل

 لالغتسالاو ملظلا هجو يف خرصت نأ ًاجودزم ًاعوج مويلا ةعئاجلا ةيناسنإلا ىلع اذإ

 يملإلا حافتلاو يحورلا زبخلل ًابلط ةقدنزلاو داحلإلا هجو قو يدسملا زبخلل ابلط
 ةملكلا هذه عفرت ناو اجيودزم ايحورو ايدسن اعيش عبشتل يوامسلا حيسملاو

 : نم جرخت ةملك لكب لب ناسنإلا ايحي هدحو زبخلاب سيل" ىهو امل ًاديدج اراعش

 الف" لوقي هنال يدسجلا زبخلا ةيمهأ نم صقنتسي مل اذإ حبسملاف. (؟: 4تم) "هلل

 .ممألا اهبلطت اهلك هذه ناف سبلن اذام وأ برشن اذام وأ لكأن اذام نيلئاق اومتق

 توكلم الوأ اوبلطا نكل .اهلك هذه ىلإ نوجانحت مكنأ ماعي يوامسلا مكابأ نال

 مويلا يفكي هسفنل امب متهي دغلا نال دغلل اومتق الف .مكل :ازت اهلك هذهو هربو هللا

 زبخلا نم ةيربلا يف ةعئاجلا فالآلا عبشي هارن كلذل :7١-١5(. 5تم) "هرش

 نود زبخلا اذه لحال هعبتت اهاري ذإ هنكلو هعبتت امنيح يوشملا كمسلاو يدسملا

 ينوبلطت متنا مكل لوقأ قحلا" لوقلاب اهخبوي هحافت يثو هيف نئاكلا يوامسلا زبخلا

 ماعطلل ال اولمعا .متعبشو زبخلا نم متلكأ مكنأل لب تايآلا متيأر مكنأل سيل

 .(707: ”وي) "ناسنإلا نبا مكيطعي يذلا ةيدبألا ةايحل يقابلا ماعطلل لب دئابلا



 7-5 اعف اه مدقي ىرخأبو انارعتم+ 15 ةيرشبلل مدقي حار ديب حيسملا اذإ

 ؟ايارسلاا دشتي «افوكل «نيسياكقلا*ةنسينك-- ىلوألا ةسينكلا -هتلعف-ام نيع اذهو

 اونمآ نيذلا عيمجو' يااتكعلا ره انك اني ايضرا 06 عئاجلا ملاعلل مدقت تناكف

 اموعيبي اوناك تاينتقملاو كالمالاو أك رتشم ءيش لك مهدنع ناكو 5 اوناك

 وسجل اونا عما ؟عا) "جايتحا دحاو لكل نوكي امك عيمجلا نيب اهفومسقيو

 دوهيلل ادهاش" سلوب لوسرلا لوقك .ىرخأ ديب حيسملا عوسي وه ًايوامس

 :عالاونةلم# . علا "ميتسللا عاوشسي اعتب .يذلا ةنامبإلاو ألا ىلإ ةبوتلاب نيينانويللو

 نأ رداقب وهو ناسنإلا عم حيسملا نأش وه اذكه ناك نر لوقي لئاق بر نكلو

 ؟اجودزم اعوج كلهي اذكه مويلا هكرت دق اذإ مالعف يحررلاو يداملا هعوج دسي

 ةسمخح نمو انس د فالألا عبشي نأ ادق ردق يدلا حيسملاف رخآ ريبعتبو

 ازبخ نيسيدقلا نم فالآلا فالآ عبشيو :4-١4( ”وي) نيتكمسو ريعش ةفغرأ
 نا هذه ةجودزملا ناسنإلا تاجاح دس نع مويلا زجع د مالعف .ايوامس اناسفو

 اعوج مويلا كلهي ملاعلا معن 10 ناسناللو 5 ءامسلا يف اذكه اقدم ناك

 هعبتي ال ملاعلا نوكل لب .هتبحم يف فعضو حيسملا ةوق يف زجعل ال نكلو اجودزم
 دمتعت ملاعلا تارايت عم تراسو ىرخألا يه هنع تلخت .ق مويلا ةسينكلا نوكلو

 عوسي ةملك اهيف تمت دق كلذلف .ناسنإلا تالكشم لحل ةوق درحمبا يرشبلا لقعلا

 ناو ."نوكي مك مالظلاف امالظ مكيف يذلا رونلا ناك ناف' لوقي وهو حيسملا

 الات ايوكتزم اف حيسملا نع اهدادترا ببسبو يناعت مويلا ةسينكلا تناك

 هنع دعتبا نإ يحصلا يقنلا يحلا زبخلا بنذ وه ام لب ؟نوكي مك ملاعلا يف عوجلاف

 اوتامو ةيربلا شاطع هرجه نإ يفاصلا عوبنيلا بنذ وه امو ؟اعوج اوتامو عايجلا
 بنذ وه ام لب ؟مهضرم يف اوتامو ىضرملا هكرت نإ بيبطلا بنذ وه امو ؟اشطع



 ىلع نأ مآ ؟انايسع اوتابو ازشاعو .تاملظلا لإ .ةايمعلا هس هيره نإ سمشلا

 ءاودلاو مهقولح ف يرجي فنعلاب ءاملو مههاوفأ لحدي نأ ةوقلاب اذه زبخلا

 ةيبلس ةيضرف فو نكلو ا رونلاو مهريخانم يف بكسني فيسلاب

 لهو ؟ناسنالا ةيرح يهتنتس نياو ؟حيسملا عوسي ةيطارقكد ىقبتس نيأ هذهك

 ؟ةديخم ةيدبأ ةايحو ةداعسو ةيئاسنإ هذه لكم ىمست

 يف ناسنإ لكو اقحم هحافت فو اقداص حيسملا عوسي هنبا ليحنإ يف هللا نكيلف الأ

 يف لبق امو سمأ ذنم عضو دقو ملاعلاو مويلا نحن انل ام نكلو ا هرعو رجش

 ةنيعم جسوع راجشأ رهوجلاو ةعيبطلا بسحب يهو رعولا راجشاو انل ام ؟ريرشلا
 راجشأ نم ةفيثك ةباغ تتاب مويلا اهتاذ ةسينكلاو «ملاعللو انل ام معن ؟رانلا قيرحل

 ىوأم كلدب تراصو نيسيدقلا تانجو حافتلا نيتاسسب ترجه امدعب رعولا

 بيلصلاو حافتلا ةرجش تحتو ةيدومعملاب كتبوطح دهع وه نيا الاو ؟ربلا شوحول

 اهرمث نم نيلوانتتو حافتلا ةرجش لالظ تحت 5 مويلا نيسلحتا ؟ةسينكلا اهتيا

 لال تمت عربلا .نيسلخ ما ةداهشو ةاينبو ارو اكلم ةيسو انا قيلكاتو

 ريشا برا نبا يشر نوع 20 مال نيمتحت ملاعلا ءاسؤر

 "+ ريال ؟ةشيعملا ملح 7و نويعلل ةوهشو دسجلل

 نرحسم جموع زابختا افأ] ةييكلا اهيبا راصشألا كيتا دعت ًايسولح كاك الا

 يطا كا مم ةلوابت عاوقس اي_ةلافكاوب افا رص اهنا عم قرت هيي ادع

 ف ةسورغملا ةايحلا ةرجش ىلاف .ماتلا كالحلاو ماؤزلا توملا اهتبقاع يف نال تاذلاو

 .ةلاضلا ةسينكلا اهتيا بيلصلا ةمكأ قوف ةتبانلا حافتلا :رجشو سودرفلا طسو

 ةايح نيسيدقلا ةسينك ايحنو ايدبا اس ولج ءارذعلا سلخ ثيحو كانه ىلإ لجا

 :١(. ١5؟ؤر)بوعشلا ةايحل اهتهكافو ممألا ءافشل ةرجشلا قرو نال كلذو ةيرهد
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 دبا ىلإ هلالظ تحنو الامجو ةحئارو اماعط حيسملا حافتب كايلعف يسفن اي تنأ اماو

 ؟نيعمتست حلاصلا حيسمللو نيسلحب لهف .ادوعقو اسولج ميرمك رهدلا

 ,توملاك ةيوق ةبحما نال كدعاس ىلع متاخك .كبلق ىلع متاخك ينلعجا -5

 برلا ىظل ران بيهل اهبيبد ,ةيواهلاك ةيساق ةريغلا

 حيسملابلق' ىلع امتاخن نوكت نأ ةحلملا ةبيبحلا ةبغرو ةسينكلا ةينمأ يه هذه

 ةقاطلاو ةوقلا قلطنمو بحلا ةيزكرم ثيح «ديجحملا يوقلا هدعاس ىلعو بيبحلا

 .ةوقلاب نحشت هدعاس ىلع متاخكو بحلاب ئلتمت هبلق يف متاخك يهو ناطلسلاو
 كلل لس هان ذيع ثواب يلا لماكتت عوسي حيسملا يف اذكهو

 يفو اقلطم اداحتا هيف اهداحتا مت هدعاسو حيسملا بلق يف متاخك اهنال .ءادفو ًاتوهال

 .اهراصتنا لب اهداهجو اًمتوق ءاهتنينأمضو اهصالخ اذه اهداحتا

 بلقلا كايذ تنياع دقو حيسملا بلق يف امتاخ اذكه ةسينكلا نوكت ال فيك

 ريس كر ددعاس لش كاس در ال ىف ايلا نع ييليسلا كرك نوبل

 هدعاسو حيسملا بلق يف ةسينكلا تسمأ بحلا ةقاطب اذإ ؟اهنع ًالدب بيلصلا قوف
 تناك نإ هنال .لحرلاب ةأرملا داحتاكو لب دعاسلاو بلقلا داحتا هعم ةدحتم امناخ

 ةداعإبس ىلع. كلذك اماخو. ىنسملا بحلا ةوقب لخرلا :بلق ىلع امتاخ ةأرملا

 ادسج همازحو اذه يسنجلا بحلا ةقاطب ناريصي امنا يح يجوزلا بحلا ناطلسب

 حيسملا بلق ف ةديدجلا ةيناسنإلاو ةسدقملا ةسينكلا .نوكت يرحلاب مكف ادار

 بحلا اذه ةقاطب حيسملاو'ريصت اههأ ح ءامتاخ يئادفلا بحلا ةوقب هدعاسو
 ف ةسينكلا نك رم ناك نإو ؟اًضيا ادحاو ادسج.يوامسلا همازحو. يحلإلا يحورلا

 لب ؟ةايح هبحب لب هب ايحتو ؟اسيدقت هب سدقتت الفأ .اذكه هدعاسو حيسملا بلق
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54 
 رس

 ؟توقاي نم متاحك نيملا .ليعبسلا كايذ يفو «سام نم

 ةيئادفلا نوصحلا كيتاه قرتخت نأ عيطتست دوجولا يف ةيناطيش ةوق نم لهف نآلاو

 ؟ابرأم اهنم لانتو اهعرتنتل امتاخ نيسيدقلا ةسينك ظفحت :ثيح ةيتوهاللا عالقلاو

 ءأ ةديقا سيلا ةيع نع انصر نمل هلوكي اطيل :نسيلرع :كريسرلا خريصيب امك

 فيك نكلو .(75: ور) 'فيس مأ رطخ مأ يرع مأ عوج مأ داهطضا مأ قيض

 ف تناك دقو هدعاس ىلع اتوقاي امتاخو هبلق ىلع اسام اهتاخ ةسينكلا حيسملا غاص

 هبح نارينو هبلق روك قل اهرهصب 55 ؟اضف 506 557 اديدح اهلصا

 ةيسفنلا هيالاب سبلا ؟هتايح .ةتامإو. هيعارذ ريمست و هبلق ثانعطو ةثتادك تارارشو

 هعاج وأو سانلا لوقع دومص هاحن ةيلقعلا هعاج وأبو ؟ندانلا سوفن فافج هاحن

 ف لجأ ؟سانلا بولق ةواسق هاحت هبلق ةبرضو «سانلا داسجأ ةساحن هاحت ةيدسجلا

 بهذ ىلإ ديدحلا لوحت دق فاعضأ ةعبس قلطملا باذعلاب يدحماو اذه بيلصلا نوتأ

 عزوملا اكز ىلإ ملاظلا راشعلاو ةسيدقلا مجرم ىلإ ةسجنلا ةيدحماو سلوب ىلإ لواشو

 يف راتخملا متاخلا ىلإ ريقحلا صاصرلا لب .ةعومسملا ةرشبملا ىلإ ةذوبنملا ةيرماسلاو
 .حيسسملا دعاسو بيبحلا بلق

 نأ عيطتست ال ةريثك هايم ؛ةيواهاك ةيساق «توملاك ةيوق يه هذهك ةديرف ةبحم اح

 حار مث نمو سلوب لوسرلا اهقامعأ ف صاغ دق يلا ةبحما اهإ لجأ .اهنارين يفطت
 يكل حيسملا عوسي ابر يأ .ىئدل بكر .نيخا اذه ببسب" هلوقب ةسينكلل اهبلطي

 حيسملا لحيل نطابلا ناسنإلا يف هحورب ةوقلاب اوديأتت نأ هدحب نيغ بسحب مكيطعي

 اوكردت نأ اوعيطتست ىح ةبحملا يف نوسسأتمو نولصأتم متناو مكبولق ف نامبإلاب



 ةقئافلا حيسملا ةبحم اوفرعتو ولعلاو قمعلاو لوطلاو ضرعلا .ه ام نيسيدقلا عيمج عم

 هذه نوكت ةبحم ةيأ ىرت ١-١3(. 84: ”فأ) "هللا ءلم لك“ ىلإ اوئلتمت ىكل ةفرعملا

 لجأ نم هتسادق قلطم يف وهو انبر حيسملا عوسي دسجتما هلإلا تومي اهيف لاو

 امكو لب بحلا اذه موهفم يف طقف كلذ سيلو ؟مهتساحب قلطم يف مه ةاطخ رشب

 ."هيف هللا ّرب نحن ريصنل انلجأل ةيطخ ةيطخ فرعي مل يذلا راصو" بوتكم وه

 ةيوق «ةيساقو ةيوق ضرألا قوف ءامسلا نم ةبحما هذه تطقس دق اذكه لحأ

 ةيساقو .سيلبإ وعدملاو مرحلا نينتلاو ةميدقلا ةيحلا مف نم ةبيبحلا ةمامحلا عازتنال

 فيقع نيقحتست هيينأو :ثليسأرر. قحينتي وه" .دعولا لوأ,وه امك ةيحلا سار قحسل

 قحسل ةيساقو بائذلا مف نم ةبوبحما ةجعنلا ذاقنإل ةيوق ةبحم معن :١5(. ”كت)

 «تاساجنلاو عدافضلا عقنتسم نم ةبيبحلا لاشتنال ةيوق «بائذلا كيتاه سوؤر

 ادج ةيوق معن .ميثارحلاو تابوركملا كيتاه ةدابإ يف ةيسانو ميئارحجلاو تابوركيملا

 نبا اقح" .ناسنإلا ودع ناطيشلا كاله يف ادج ةيساقو ناسنإلا صالخ يف

 هتبحم .نوكل كلذو ."سيلبإ مهيلع طلستملا عيمج يفشيو اريخ عنصي لاج ناسنإلا

 ةريغا ةلعتشلل قبجملا "وقله :ق-اوهو .ةيواللاك ةيساقو توملك ةيوق ةيئادفلا ةيلزألا

 توقاي متاوحو هبلق ىلع ساملا متاوخ «هيسيدق غوصي لازي الو غاص امحو ةسادقو

 ."برلا ىلظل ران اهبيهل نال" هدعاس ىلع

 دقو سدقلا حورلا نارين يهأ ؟ةبهتلملا ةيهلإلا نارينلا هذه زوكت نأ ىسع ام ىرت

 ىلا ةيرانلا ةمامحلا يهأ ؟ناسنإلا يف هللا ديسجتل ءارذعلا ةيناسنإ ىلع تطقس

 نارين يهأ ؟هثولاثو هتوهال رسل انالعإ ةيدومعملا ءانثأ حيسملا سار قوف ترقتسا
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 حورلا ةنسلا يهأ ؟ابنعرم افيخم اباهتلا رابلا حيسملا يف تبهتلا ىلا ةيئادفلا مالالا

 سمع كل زك انآ نأ ؟اناسلو ةرق ةيبكلا قف: سيبخلا مري تلح كفو سدقلا

 "اين

 راق ةييرغللا ساير ارنا ليف يانور ةيزيعلإب تاويل ةيرق بيل ةيعوج

 ارون هذه ةينادلا ةيبطا راث تتقايادكهو يينزلا ىلظل نان سحخ اهب نأ «يباصلاب

 ةاصحلا اقدام اكاولهرو .نيبتادلا . نيتعؤملا .ةايجس .:نيطايشلا ةلكأ ارانوب .قيسيدقلل

 ايح يع لا ىف اذكه ملاعلا قش دق هبيلص يعارذب حيسملا نأكو «نيدرمتملا

 ةيئادف ةنعط .نيتنعط هبلق يف ناطيشلا نعط دق هبيلص يرطق عطاقتبو .اكلاه أراسيو

 بحلاب سدق دق هئادف نارينو هبح ءابرهكب اذكهو .ةلتاق ةيناطيش ىرخأو ةيناسنإ

 ىلع هذه ةيسلقملا رانلا تيلقناو اراغيع اهرك فايع ةدعانبو هبلقرو اهلعجو ةعستك

 تاذ ةسدقملا رانلا هذه ىلإو 5 منهج ف ًاكالهو ةنوتيد .نيطايشلاو .رارشألا

 مكدمعأ انأ" هلوقب نادمعملا انحوي راشأ يئادعلا يكالهلا: يبحلا يصالخلا نيدحلا

 .هئاذح رويس لحأ نأ ههأ تسل يذلا ؛ئم ىوقأ وه نم يدعب َنأي نكلو ءامع

 حمقلا عمجيف .هرديب يقنيو هديب هشفر يذلا .رانلاو سدقلا حورلاب مك دمعيس وه

 15-١7(. :ول) "أافطت ال رانب هقرحيف نبتلا امأو هنزخم ىلإ

 هنزخم ىلإ احمق مهعمجي ةكربو ةايحو ارون نينمؤملل س.قلا حورلا راص اذكهو

 درع نب الاخ يدون انزل لاب روس بولا ولك الك ار وراس
 نيبحما بولق ف بحلاو رانلا نوكت فيكف .نيبحلا بولق يف ًابحو اران ةيسنجلا ةبحما

 ف ةقرحم ةلكا ران ىرخألا يه ةرملا ةيسنجلا ةريغلاو ةوادعلا تناك نإو 6

 ق1 ران ديما ةيمكاشل ارو هرم نرخ 2 فيكت يوسالا ١ قولت

 يفو تتامأ دق ىلا يه رانلا هذه تسيلأ ؟نيطايشلاو ءادعألا بولق يف ةبيذم ةريغو



 ؟نيدساحلا ءاسؤرلا نم نيسمخلاو نيتئاملا تمهتلاو ؟اريفسو اينانح سرطب صخش

 دسفي ناك يذلا رحاسلا «هلاعلا عوشيراب سلوب لوسرا صخش فو تمعاو

 ؟ناميإلا نع ىللاولا

 هل نبالاب نمؤي يذلاف .(74: 7ول) نيريثك طوقسو مايقل عضو دق حيسملا نإ اقح

 دخلا لإ هللا ضغ هيلع ككتم]ب اةايح .ىزي<ل نبالاب نمؤي"ال يذلاو ةيدبأ ةايخ

 ىلع ازا يقلا تفج" هلوق نم عوسي برلا دصقي يذلا ام الإو .(”5: ”وي)

 تح رصحنا فيكو اهغبطصأ ةغبص يلو" ؟"تمرطضا ول ديرأ اذامف ضرألا

 لب مكل لوقأ الك ضرألا ئلع امالس ىطعأل تثج ينا نونظتأ" ؟'

 حيسملا اهاقلأ ىلا ةسدقملا رانلا هذه نوكتل سيلأ .(01-545 :١ول) 0" يانسقلا

 نوت نطو ةنالدبتؤا احول وتن ننيشيدعلا ٠ ق-.نيستنقللا ةوي ضرألا ىلغ

 اير نوم لك اراه اهريذالاك1 طم اينكلاو .نيملاظلا ةانسقلاو نيحيبكسملا :نيسدلا

 هللا ءانبأ هيف لصفي نيدح يذ افيس انضرأ يف كلذب حيسملا ىسمأف ؟اعيرس اكالهو
 نينمؤملا ريغ ىلع نينمؤملا ”دحاولا .تيبلا يف مسقيو (”؟ :5كت) سانلا تانب نع

 ءادجلا نع فارخلا لزعيو ناؤزلا نع ةطنحلا لصفيو ءزبتلا نع حمقلا لزعيو

 راسيلا صوصل نع نيميلا صوصل زيمبو تالهاجلاو تاميكحلا نيب قرفيو

 سدقلا حورلا رانبو لب .ةلكآلا ةوادعلا ءانبأ نع ةرينملا ةبحملا ءانبأ دبألا ىلإو لصفيو

 امأو .هدعاس ىلعو هبلق يف متاوخ نوكتل ةميركلا ةراجحلاو ةضفلاو بهذلا رهطي

 .(١؟: "وك )١ أفطت ال ىلا ةسدقملا رانلا تاذب اهقرحبف شقلاو نبتلاو بشنخلا

 ةرشع ىنثالا رهاوجلاب اعصرم امتاخ هدعاسو حيسملا بلق يف ءارذعلا تناك اذكه

 اذكه لب .هدعاسو حيسملا بلق يف نيسيدقلا ةسينك تناك اذكهو :5١(. ١7ؤر)



 هدعاسو حيسملا بلق يف ةيبهذ متاوح تنأفأ ؟ةسينكلا اهتي'ا كلذك مويلا تنأ لهف

 كيف سدقلا حورلا له ؟هعباصاو دسجللا دعاوسو ملاعلا باق يف ةيصاصر متاوح مأ

 ءأ ةايح ةاكلع دأ اضالع ؟؟راذع مآ ةيع ؟اناصيخ مأ امالس 9ةمقت أ ةبعت..عويلا

 اهتيا ءارذعلاك ةجسوع وكف ؟ةلكآ اران مأ 550 را ؟ةنونيد مأ ةحلاصم ؟ايوم

 ةيهإلا رانلا كيلع بلقنتسف الإو .ةعيبلا اهتيا ةيلعلا يف ةلوسر ةسينكو ةسينكلا

 مف ىلعف ىسوم سومان فلاخ نم" بوتكم وه امك كيف كينبو تنأ كلكأتف

 نب اجيت يي نإ ةررطلا رشا اياقع قاف ةنار نودي كري الانا وأ يدع

 اننإف .ةمعنلا حورب ىردزاو اهو ب يلق يذلا دهعلا م.) بلسسحو هللا نبا ساد

 نفع يش يدير هدو .برلا لوقي يزاحا انأ ةمقنلا يل لاق يذلا فرعن

 .(١5-١٠:18بع) "يحل هللا يدي ْف عوقولا وه

 يفو اتباث امتاخ هبلق يف نوكف .كلحجأ نم حيسملا تام نم اي .يسفن اي تنأ اماو

 .دادتراو رش مايأ كمايأ نال اخسار امتاخ هدعاس

 ناسنإلا يطعأ نإ اهرمغت ال لويسلاو ةبحلا ئفطت نأ عيدتست ال ةريثك هايم -ا/

 اراقتحا رقتحت ةبحلا لدب هتيب ةورث لك
 ةرصاقو نيقشاعلا بولق ف يسنجلا بحلا ةرمج ءافطإ نع ةزجاع هايملا تناك ناو

 ءافطإ نع يرحلاب زجعت ال فيكف .نيبرقألا بولق يف يعيطلا بحلا ران دامحإ نع

 يف ريبكلا رحبلا جاومأ ريثي يذلا نم ىرت ؟نيسيدقلا بواق يف يئادفلا بحلا ران

 رجفي يذلا نم ؟اهيف يئادفلا بحلا ةرمج ئفطيو ةنيفسلا قرغيل ةملظملا ييلايللا

 ؟اهران ءافطإو حورلا قنخل ةماسلا تاوهشلاو ةتيمملا ممحلاب فذقيل ًاناكرب دسجلا

 ةبراحلا ةيحلا ناثايولو حيسفلا ملاعلاو ريبكلا رحبلا يف حباسلا ميظعلا نينتلا نمل
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 لامعألاو ةبخاصلا جاومألا جيهي يذلا ناطيشلا سيلأ :١(. 77شا) ؟ةيوحتملا

 ةنيفس قرغيل ةقرحما ةيناويحلا تاوهشلا ريثيو ؟ريرشلا رضاحلا ملاعلا يف ةريرشلا

 صخش يف امك ةيسايس اهايم اهيلع جيهي ةراتف .؟ةسدقلا اهران دمخيو ةسينكلا

 ةيداحلإ اهايم ةرم .نانحو افايق يف امك ةتمزتم ةينيد هايم ةراتو .سطاليبو سدوريه

 عمطلا هايم ةسينكلا ىلع ناطيشلا ريثي ةرات .(548-1407: ١١وي) .نييسيرفلاك

 ترمذلا امألم"*؟ نمفوتت ةروشتلا كلى قك كي ملا: ناحت و” دوهتلا ةبك- قءامك لاملا ةذابعو

 ةرضمو ةيبغ ةريثك تاوهشو خفو ةبرحت ف نوطقسيف ءاينغأ اونوكي نأ نوديري

 هاغتبا اذإ يذلا رورشلا لكل لصا لاملا ةبحم نال .كالحلاو بطعلا ف سانلا قرغت

 ةراتو :9-٠١(. 71 "ةريثك عاجوأب مهسفنأ اونعط, ناميإلا نع اولض موق

 اًنارين ئفطيو اعالتبا راحبلا رعق يف اهعلتبيل روجفلا نم انافوط اهيلع جيهي ىرحأ

 نيلاحجملا يفو هذه ناطيشلا نافوط جاومأ تتاب اذكهو .ءافطإ هتارايتو ههايمع ةيحورلا

 ممقلاو ةعفترملا لابحلاو ةيلاعلا لالتلا لك قوف ةيطح عفترت يدسجلاو يملاعلا

 قلغا دق هللا نال" كلذو ةيزكسشغ مأ تناك ةيسابس .«ةينده مأ تناك ةينيد «ةقماسلا

 ءارذعلا هفادهتسا ردقب ةريرشلا هتانافوطب ملاعلا فدهتسي ال ناطيشلا نأ زيغ

 ةيحف ةسينكلا امأو ءارذعلا امأو .هتاذ يف ناقرغ تيم ملاعلا نوكل كلذو .ةسينكلاو
 صخش يف ههايم نم حيسملا اهديلوب ءارذعلا تتلفأ نأ ام كلذل .هتاذ حيسملا يف

 امك ةسينكلاو اهلسن يقاب ىلع ًانافوط ريثيو ابرح اهيلع منصي حار بح سدوريه
 سوؤر ةعبس هل رمحا ميظع نينت اذوه ؛ءءامسلا يف ىرخأ ةيآ ترهظو' بوتكم وه

 ىلإ اهحرطف ءامسلا موحب ثلث رحي هبنذو ناجيت ةعبس هسرؤر ىلعو دورق هرشعو



 تدلوف تدلو ْئم اهدلو علتبي م دلت نأ ةديتعلا ةأرملا مامأ فقو نينتلاو ضرألا

 ىلإ هللا ىلإ اهدلو فطتخاو ديدح نم اصعب ممألا عيمج ىعري نأ اديتع اركذ انبا

 افلأ كانه اوعي يكل هللا نم دعم عضوم ال ثيح ةيربلا ىلإ تبره ةأرملاو هشرع

 دهطضا ضرألا ىلإ حرط هنا نينتلا ىأر املو .(5-7: ١١؟ؤر) اموي نيتسو نيتئامو

 ىلإ ريطت يكل ميظعلا رسنلا يحانج ةأرملا تيطعأف .ركذل' نبالا تدلو ىلا ةأرملا

 ةأرملا ضرألا تناعأف .رهنلاب لمحُت اهلعجتل رهنك ءام ةأرملا ءارو اهمف نم ةيحلا

 ىلع نينتلا بضغف همف نم نينتلا هاقلأ يذلا رهنلا تعلتباو اهمف ضرألا تحتفو

 ةداهش مهدنعو هللا اياصو نوظفحي نيذلا اهلسن يقاب عم ابرح عنصيل بهذو ةأرملا

 :+1١-١7(. ١؟ؤر) ”حيسملا عوسي

 قوف هعفريل ةسينكلاو ءارذعلا يف حيسملا فدهتسي لازي الو فدهتسا ناطيشلا اذإ

 هيلع ريثي حار كلذل -.ءادع نافوطلا هاي. هبحو هران ةرمج ئىفطيو ابولصم ةبشخلا

 نم ءايربألا لافطألا نم ديدعلا اله هنافوط ف بهذو دبأو وهو ةيغاط سدوريه

 ىلإ هبورك هيدي نم ديلولا حيسملا تلفا ذإو :١5(. ”تم)إ نود امف نيتنس نبا

 جيهو ةيناث ناطيشلا هيلع ةركلا داعأ ءكلذب فسويل كالملا زاعيإ بسحبو رصم

 يف ناطيشلا حرص دإو (ةيملاع براحنو ةير جاومأ ةثالث هتيدومعم دعب نم هيلع

 هججلاو هتارايتو هتاملظو هتاقاط لكب ريبكلا رحبلا جاومأ ةثلاث هيلع راثأ ءاضيا كلذ

 نيب ةريخألاو ةلصافلا ةكرعملا تناك ةكرعملا هذه نأ ريغ ..بيلصلا ف هيف بحلا ران

 حيسملا رصتناو اقلطم ايدبا اراحدنا ناطيشلا رحدنا دق اهين ّىلاو حيسملاو ناظيشلا

 نم ةمايقلاب كلذو ناسنإلا باسحل لب وه هباسحل ١ .اقلطم ايدبا اراصتنا



 ةيواطلاك ةيساق هيف ةريغلاو توملاك ةيوق هيف ةيلزالا ةبحما تتاب اذكهو .تاومألا

 ئفطت نأ عطتست مل رحبلا هايم تناك نإ هنال .اهئفطت نأ ءيطتست ال ة ريثك هايمو

 كلل عيطتلت بيك مييسطلل كلذ يف اومر هنوكل .توحلا نطب..ف وهو نانوي ةايح

 نم برلا توعد" اذكه رحبلا قامعأ فا وهو هسفن فصي وهف نانوي وحن نم اماو

 ف ئتحرط كنال .يوص تعمسف ةيواحلا فوج نم تخرص .ئباجتساف يقيض

 تلقف .كجدجلبو كتارايت عيمج يقوف تزاج .رمك يب طاحاف .راحبلا بلق يف قمعلا

 هايم ئتفنتكا دق .كسدق لكيه ىلإ رظناو دوعأ ئنكلو .كاينيع مامأ نم تدرط دق

 .لابحلا لفاسا ىلإ تلزن .يسأرب رحبلا بشع فتلا .رمغ يب طاحأ .سفنلا ىلإ

 رماو .يهلإ برلا اهيأ ٍتايح ةدهولا نم تدعصأ مث .دبألا ىلإ ىلع ضرألا قيلاغم

 :(ذدييصلا: ١ وي) وبلا ىلإ نكاذوي فذدقف توحلا بدلا

 بيلصلا قوف وهو حيسملا عوسي عقاو ىلع اذه نانوي عقاو قبطني الفأ نآلاو

 نم علتبيو راحبلا قامعأ ىلإ نانويك حيسملا لزني ملأ ؟اياك اقابطنا ربقلا لخخادو
 هنوكل هماثآو دسجلا جحللو هرورشو ملاعلا تارايت هسأر قوف عمتحجبو توملا توح

 نأ ردقي يكئالم وأ يرشب لقع نم لهو ؟هرسأب ملاعلا اياطخ نع ةيرافك ةبحم
 ةيرشبلا اياطخلا جاومأ هتفنتكا امدعب حيسملا اهيلإ ردحنا دق ىلا قامعألا روصتي

 فجتري-نابحلا ناسنإلا -ناك ناف ؟ةيناسنإلا رورشلا تارايت هسأر قوف تعمحجتو

 لزلزتت ضرألاو ةدحاو ةميرج لقث تحت عزعزتي ملاعلاو ةدحاو ةيطح لقث تحن

 دض هتاعارصو ةميسج حيسملا ةاناعم نوكت مك ىرت .ةدحاو ةنايحخ تحن قشدتو
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 تالالش هفاتكأ ىلعو هسأر قوف عمجتت اهلك ةيرشبلا اياطخو ةفينع ةيطخلا

 ؟ةبخاص تانافوطو

 راسل نا نحل يدلل ريش عقر لا ني راج
 ةمراعلا ةنونحما تانافوطلاو ةبراضلا تالالشلا كيتاه .هسو يف هتسادقو هتبحم

 توملاك ةيوق حيسملا عوسي يف يه امكو ةبحملا نكلو .ةفيخملا ةهئاتلا قامعألاو

 مهاياطخو ةريثكلا رشبلا هايمو ةيواملاك ةيساق عوسي ةسادق يف يه امكو ةريغلاو

 ةثالث توحلا نطب يف نانوي ناك امك هنال" ؟اذامل ءاهئفط: نأ عيطتست ال ةفيثكلا

 'يلايل ثالثو مايأ ةثالث ضرألا بلق يف رشبلا نبا نوكي اذكه يلايل ثالثو مايأ
 هنا“ بابكلا لوتس انك و افح و ةاعن لصح دق ام اذهو .(50-79: ١١ول)

 رجحلا ترظنف قاب مالظلاو اركاب ربقلا ىلإ ةيلدحملا مير» تءاج عوبسألا لوأ

 عوسي فذق دق رحبلاو :ربقلا توح ناك ثيح ١(. :70وي) 'ربقلا نع 5-7

 هتمايق دعب نم اذكه رهظو .شرعلا ىلإ لب ءامسلا ىلإ لب ربلا ىلإ همف نم حيسملا

 .ناكمو نامز لك يف نيرخآ دوهشل سدقلا حورلاب رهظي لازي الو .ءانمأ دوهشل

 هتبحم ران ءافطإ نع ازجاع حيسملا عوسي ةمايق دعب نم نابديشلا تاب ضيا اذكشو

 لوسرلا حار اذكهو .كلذك هتسينكو هئارذع فو لب بسحف حيسملا ةيتاذ يف سيل

 الو ءاسؤر الو ةكئالم الو ةايح الو تومال هنا نقيتم ناف" هلوقب حرصي سلوب

 نأ ردقت ىرخأ ةقيلخ الو قمع الو ولع الو ةيلبقتسم الو ةرضاح رومأ الو تاوق

 .(57/8-59: مكور) "انبر عوسي حيس..ا يف هللا ةبحم نع انلصفت
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 ناسنإلا ىطعأ نإ ؛هذهك ةيدبأ ةايحو .هذهك ةيوامس رانو ءهذهك ةيئادف ةبحمف

 توكلم هبشي" لاق دق حيسملاو ال فيك .اراقتحا رقتحأ اهنع الدب هتورث لك
 ناك ام عابو ىضم هحرف نمو هافحأف ناسنإ هدجو لقح يف ًايفخم ارك تاوامسلا

 تاوامسلا توكلم هبشي" كلذك لاقو .(44: ١١تم) "لقحلا كلذ ىرتشاو هل

 عابو ئضم نمشلا ةريثك ةدحاو ةؤلؤل دجو املف «ةنسح ئلآل بلطي ًارحات ًاناسنا

 تاذ وه يفنخملا رتكلا اذه سيلف أ .(47: ١تم) "اهارتشاو هل ناك ام لك

 حورلاب نلعملاو لوقعلاو لوقحلا يوذ ءامهفلاو ءامكحلا نع يفخملا حيسملا عوسي
 ةايحلاو حيسملا ةبحم تاذ يه هذه ةديحولا ةؤلؤللا تسيلفأ ؟لافطالل ةبحماو سدقلا

 هيف امو دسجلاو هيف امو ملاعلا نوراتخملا عيبي اهليبس يف نبلاو ؟هيف ةنماكلا ةيدبألا

 وأ 0 كرت نم لك" لئاقلا برلا دعوك كلذو ؟يدبا اك المتسا اهركلامتل

 ةئم ذحخأي مما لجأ نم الوقح وأ ادالوأ وأ ةأرما وأ امأ وأ ابا وا تاوحأ وأ ةوحا

 .(50-579 :9١1تم) "ةيدبألا ةايحلا ثريو فعض

 تاورثو تاماقمو داحبأ نم هيف امو هلك ملاعلا ناسنإلا حبر ام اذإ كلذ لجأ نم

 كلذ يف هنوكل .ىمعاو نايرعو يقشو سئاب وهف هذه حرسملا عوسي ةبحم رسحو

 الو ملاعلا اوبحت ال" هتاف لسا اللوشن يضرم كلذ3 اداب و. خسلا رسخداقإ

 يف ام لك نال .بآلا ةبحم هيف تسيلف ملاعلا دحأ بحا نإ .ملاعلا يف يلا ءايشألا

 .ملاعلا نم لب بآلا نم سيل .ةشيعملا مظعتو نويعلا ةوهشو دسملا ةوهش وه ماعلا
 : ؟وي١) "دبألا ىلإ تبثيف هللا ةئيشم عنصي يذلا اماو لورت هتوهشو يضمه ملاعلاو
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 ةوهشلا هذهو ءالصا ةوهشلا ىلع اذكه امئاق ملاعلا ف ام لك ناك ناف نالاو

 الصا ةايحلا ىلع ةمئاق عوسي حيسملا ةبحم تناك ناو لاوزلا قيرط يف اذكه ةرئاس

 ةيملاعلا ةوهشلا رقتحُت ال اذإ فيكف .دولخلاو ةيدبألا قيرط يف ةتباث ةايحلا هذهو

 ؟ادبؤم اعيب اهليبس يف عابتو لب ؟اراقتحا هذه ةيوامسلا.ةبحملا هاحت نيسيدقلا ىدل

 بابع رخمت تحارف ةيرانلا ةبحما رهاوجب ةأبعم ةنيفس ميرم ءارذعلا تسمأ اذكهو

 رثعبتو اهتنيفس قرغت نإ ةيتاعلا جاومألا كيتاه عطتست ,؛و ريبكلا يملاعلا رحبلا

 1-00 مضي ايدسحت -- ءارذعلا تراص اذكهو .اهبح تارمح ئىفطتو اهئلال

 .اهيرتشيو ءيش لك عيبي ءارقفلا رشبلا نب نم اهدجي نم لك نأ ىح ءامسلا

 زونك لقحو ئلآلو رهاوج ةرجات كلذك نيسيدقلل يلا ةسينكلا تراص اذكهو

 ةرمجب ئفدتو ضرألا ءاسؤب ةبحملا ةؤلؤلب يغتل كلذو رانو بح عدوتسمو ثاريمو

 .ءاتشلاو ضرألا ىتوم عوسي حيسملا يف ةبحما ةقاطب ييحتلو لب ءاتشلا ةارع ةبحما

 له ؟ةسينكلا اهتيا اذه نيسيدقلا ةسينكو ءارذعلا ىوتسم يف مويلا تنأ له نكلو

 تحتو تاوهشلا جاومأ قوف تعفترا دقو صالخ كلفر ةاحن ةنيفس مويلا تنأ

 كلفلا ترجه دق كنا مأ ؟ةبهتلم ةرمج ةبحم اب نيظفتحت تنأو حيسملا عوسي ةدايق

 ليحناو حون ةزاركب تأزهتساو ةنيفسلا يه امكو ةنيفسلا ,تكرتو كلفلا وه امكو

 :١(. كت) ؟احيبق اطالتخا ناسحلا سانلا تانب عم مث نم تطلتخاو ؟حيسملا

 كتنهك لالت قوف هتارايتب عفتراو لب ةبحما دماو رانلا كايف أفطاو نافوطلا ءاجف

 لحاد يفو ةضفلا ةبحمب مويلا يقرغت ملأ ؟ال ملو :١9(. 7كت) كتفقاسأ لابجو

 ةسائرلا ةبحمب قانعألا ىلإو مويلا يطغت ملأ ؟ةيسيرف ةفريص اي هحباذمو هللا سداقم

 اي ةئرهتم تايتاذو ةلئاز تاماركو ةلطاب داحبأ نم اهطمحي امو ةسائرلا لحجألو

 ١/اا



 ىىح ةيداملا تافسلفلا تارايتو داحلإلا جاومأب مويلا يقنتخت ملأ ؟ةنملعتم ةسينك

 اي راثآلا ليئامت نيب الاثمتو ةمبلق ةروطسأ ملظملا يداملا ككاموهفم 8 حيس ا تاب

 فيرزملا نيدتلا ججلب مويلا يقرغت ملأ وأ ؟ةينيثاو ةيروقيباو ةيقودص ةسينك

 يف الو ران دقوملا يف دعي مل هنا كريغ لبق نيملعت تنأو ةبذاكلا نيدلا تايلكشو

 ةيسيرف ةسينك اي عوسيو حون ةنيفسلا يف الو لب رمح ةرصءملا يف الو تيز ليدنقلا

 ةئيفلسلا هافياك راي ؛ةتيقيدلكلف ؛ قيعيدقلا .ةسينك-١ ىلإ و -اقح-. ةئيفس ءارذعلا .ىلإف

 : 707عأ) ةأرحم احاولا تراص لاو (7: ؟7عأ) ايلاطيإ ىلإ ةرفاسملاو ةيردنكسإلا
 6ع ©

 :١54(. ؟17عأ) نوديلكوروا ةامسملا ةيعبوزلا ,هيرلا ريثأتب كلذو .(؛ 5

 انرصل ةسينكلا يف يلوسرلا بصعلاو ةنيفسلا يف سلوب لوسرلا دوجو الول ًاقح
 .ايدبأا اذا نافوطلا هايم انتذخألو :١9(. ةور) هرومع 'ذياشو مودس لثم مويلا

 : ننوك 1) كاد ان ط هيت الد ييانطلا قابل ةهتينعغت نال .جيسملا ع وسيب.هلل اركش نكلو

 .اهئفطت ال هايملاو .(6

 يمررك ذاق لوألا كيب تكارت كنا :كيلغ ىددغف' سسفا ةسينك كالم اي تنأ امو

 حرزحزاو بيرق نع كيتا يناف الإو .ىلوألا لامعألا لسعاو بثو تطقس نيأ

 .(0-: ادب نإ افاكم نم كترانم

 بطخت موي يف انتخال عنصن اذامف نايدث اه نيل ةريغص تخأ انل -6

 ةيمثألا ةسينكلا يه تسسيلأ ؟نييدثلا ةميدعلا تحأللا هذه نوكت ىسع نم ىرت
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 لب ؟هب ناميإ الو حيسملل ةبحم اهيف نكي مل ذإ .بلق الو نابد لصألا يف اهل نكي مل

 عرتف حيسملا عوسي ديحولا هنبا نامزلا ءلم يف اهاطعأيلزألا هبح عفادب هللا نكلو

 نايك ذلا نايدثلا اهردص يف اه تبن كئنيح .كاميإلاو نينا نبلق وه مح نم اديدج

 اذه يثو ىئادفلا ئفادلا بحلل ناتيحورلا ناترمثلا كلل5 امهف ىسنجلا عئفادلا

 ةنيز تغلبو تربكو توبرف «لقحلا تابنك ةوبر كتلعج' لايقزح يبنلا لوقي

 محلل نيتيعيبطلا نيترمثلا امماذ يف نايدثلا ناك نإ هنال .ةيطخ حيسملل تحشوو

 يه بيلصلا ىلع انابرق همدو هدسج متدقتب حيسملا يف ايبحلا ةقاطلا تيسمأ اذإ

 معن .ةريغصلا ةينئولا يالا هذه ركض قوف نيليمحلا نيي.دثلا نيذهل ةقالخلا ةروثلا

 لاحملا ىف ناك ءاوس اناتف الامح هبسكيل ردصلا قوف نييدثلا تبني يذلا وه بحلا

 .كلذك ردصلا قوف نايدث ال بلقلا يف بح ال ثيحو .ىحورلا لاخلا مأ يسنجلا

 .حبفو بحلا نم لامرحو مقعو فاافجج لب اضيا لام<ح ال يلاتلابو

 ريغ نمو نييدتبو بح نود نم ةميقع انورق ةيممالا تخالا هله تشاع اذكهو

 بلقلا ةحيبش كلذ تناكف .هب اهاعإو ةهييسملا "ايدك مد عل كلذو .قودو لام
 ١ .٠ _ تت تا .

 اديدج+ بلقلا اهيف اج 0 عاللعلا ': رم اه عع اهيلع 3 فتكسلا وجع .ردصلاو
 7 أ ر أ : 5 - ,

 ككلذدب اسمحلتل نامه ول هلرص يفشحك م و ناديبمج نويل اهر لص وف ٠سبل و ءالذع ى 50 نأ ث 0 ١ ة.ندغا 5 ىف: قسنا لا * 1 0 ٍِء 5 5 7 0 / 1 ه 0 ٠
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 ةريغص اتخخا ال دعب اميف تسماو ةبوطخ ليخنإلاب حيسدلل كاذإ تبطخف ًادح

 امه سيلأ ؟ةديدجلا ةريبكلا ةريغصلا تحألا هذه ايدث ناركي نأ ىسع ام نكلو

 اه عرميلا ؟لامجلاو ءادفلاو ناميإلاو ربلاو بحلاب نارمعملا همدو برلا دسج

 امه سيلأ ؟ةيكذلا ةبحما حئاورو ةسادقلاو ةداهشلاب ناح_اصلا نوريملاو ةيدومعملا

 ادهع امه سيلأ ؟ةديدجلا ةيحورلا ةايحلا يف نالماكتملا ناححضانلا لامعألاو نامجإلا

 تيممس نإ نكلو ؟بحلاب ناحاوفلا نايدثلاو لامجلا يف نايهازلا نادوقنعلا باتكلا

 ةنيأ قوكت نأ ئتسغ-» عم“ دسحفتلا# عخيسملل :ةريغض انا اذكه .ةينثولا ةسينكلا

 ايسملاب نامبإلا ةنباو بوقعيو قحساو ميهاربإ ةنبا ناتخلا ةسينك اهإ ؟اذإ ةريبكلا

 مهنع لاق نيذلا كئلوأ .ءاوس دح ىلع ةلرغلاو ناتخلل اضلخ رهظي نأ ديتعلا

 ةدابعلاو عارتشالاو دوهعلاو دحماو ئبتلا مهو نويليئارسا مه نيذلا" سلوب لوسرلا

 لإ اك رابم انأ لكلا نلع تاكل دس بحت” خيش مهشو ءانآلا مو ديعاولاو

 .(4-5: ةور) "دبألا

 تاذ هذه ةريبكلا تحخأأاو هذه ناتخلا ةسينك ريصت نأ اذإ ردعالملا دع سيلا كلو

 سومانلا) نيكرابملا نييهلإلا نييدثلاو ضيرعلا يوبنلا رتكلا؛ ليقثلا يحورلا ثارتلا

 اهبح عوبني فحيو اهبلق كلذب رجحتيف ؟بيبحلا ةبحم نع ةيناز اتححا (ءايبنألاو

 برلا لوق بسحو كلذب ريصتو ؟اهلامجو اهنسح دقفتو اهايدث يلاتلاب لدهتيو

 والا ع ةييغكألا ةريغصلا قللتو ”ةريخأو' ةريغص :ةريبكلا ىلوألا تنخألا :ةذه

 ةيناثلا دامتعاو درحملا ءابآلا رب ىلع ةريبكلا دامتعاب اذه راص دق معن ؟ةريبكاو

 ىلع ةريغصلا دامتعاو ياذلا ربلا ىلع ةريبكلا دامتعاب .دجمملا هللا رب ىلع ةريغصلا

 "ا:



 ةيئاير ةيسيرف حورب نيدلا رهاظم ىلع ةريبكلا دامتعاب .ةمعنلاو يئادفلا ربلا

 ىلع ةريبكلا دامتعاب .ةطيسب ةيليحنإ حورب نيدلا رهوج ىلع ةريغصلا دامتعاو
 دامتعاو ةعفرتملا ةيطارقتسرالاو ةقيضلا ةيفئاطلاو ةتمزتملا ةيرصنعلاو ةفرطتملا ةيموقلا

 ةيئادفلاو ةررحتملا ةيناحورلاو ةحتفتملا ةيناسنإلاو ةيماسنملا ةيحلإلا ىلع ةريغصلا

 دحماو ىئبتلا .هذه ةريبكلا تحخألا ترسخ هلك كلذ لتجا نم .ةمداخلا ةعضتملا

 دسحلا بسح اهنم وه يذلاو حيسملا لب ديعاوملاو ةدابحلاو عارتشالاو دوهعلاو

 حيسملل هذه اكراسخ يفو (54-5 :ةور) دبألا ىلإ اكرابم املا لكلا ىلع نئاكلاو

 لب بسحف كلذ سيلو .نييدثلا عم لامجلاو بحلاو ةايدلاو بلقلا ترسح دق
 يذلا عقاولا ءامالستسا ملظلاو بذكلاو لتقلا يف نالديشلا لمعل تملستسا

 نأ نوديرت مكيبأ تاوهشو سيلبإ وه بأ نم متنا" هلوقب مهيف حيسملا هصخش

 : دي "نكح هيف: سيل نآل نحلا ق حش هلو ءدبلا نم سانلل لاق ناك اذ اوعنصت

 عيمج سيل نال" لوقلاب مهحراصي سلوب رام ميدقلا مهرويغ حار اذكهو .(5

 لب .دالوأ اعيمج مه ميهاربإ لسن نم مهنال الو نويليئارسا مه ليئارسإ نم نيذلا

 دعوملا دالوأ لب هللا دالوأ مه دسجلا دالوأ سيل يأ لسن كل ىعدي قحساب

 .(51-86: ةور) "السن نوبسحي

 راص ناميإلاو ةعاطلابو نيرخآ نولوألا تاب ناطيشلا لمم.و درمتلاو نايصعلاب اذإ

 يف نوئكتي اًهيراغمو ضرألا قراشم نم سانلا ءاج نامئإلاب لب نيلوا نورخأآلا

 ريرصو ءاكبلا ثيح اجراخ ميهاربإ ءانبأ حرط ناميإلا مدعبو ميهاربإ نضح

 عارذ تنلعتسا نملو .انربخ قدص نم" ةلئاقلا ايعشا ةوبن ,تمت دق اذكهو .نانسألا

 اماو .ليئارسإ نع اذه . مواقمو دناعم بعش ىلا يدي تاطسب راهنلا لوط .برلا

 "1 /ه



 "مكظيغأ ةيبغ ةمأب ةمأ سيل امب مكر يعأ انأ" ليئارسإ نع نوقيف ىسوم اماو ."نيع

 سيل يذلا راصو ممالا نع لوقي رخآلا وه عشوه نأ يح ١١: 1١5-5١(. ورد

 هللا ةوقو سدقلا حورلابو يلزألا بحلاب ءارذعلاك نيضخمن:أ ؟ةينمزلا ةسينكلا اهتيا

 توببلتلا ةينييككاك جويل روويضيستا ؟تاللو: لائارسال ايدلتغو اير .حييستملا_نيدلت

 سلوب لوسرلا لوقك ؟ليخإلاب نيسدقم ادالوأ هللا توكلل نيدلتو ءادفلا مالآب

 ؟"ليجنإلاب مكتدلو دق ينأل مكبولق يف حيسملا روصتي نأ ىلإ مكب ضخمتأ نإ"
 ةيطخلاب نيضخمتتو ةوهشلاب نيلبحت ةميدقلا ءاوح تلز ال كنأ مأ ١5(. :؛لغ)

 هليكاداهخيو انا ةيل و نمرلا#ةطينككلا_ىيذث نم مويلا: نيعضرتأ ؟ارارتشأ توملل نيدلتو

 تزيتعد بكألا انيعرا مين الن ؟اداطاو,ةيسإت ةنينللاو ل اعلا ىيدت نم. وبلا قيعطرت كنأ

 ينتج ليلو ةيفو تدينأ, هلل وكت نأ مهلل لب ةريغص أ ةرريك انعأ ميسملل تنك

 ةيبظ ىفشحخك مويلا كردص قوف كايدت ريصيل ةتباثو ةيقاب ةيدومعملاب كتبوطخ

 دب توتا ولا رهذل ل هطول رشا ماو

 الامج لماع اميلعت :ةايجو 55 5 انا ًاايحنإ 51 اعدق نا ايدو

 0 ,ةمواقمو انايصغ ءارشو ءادع نيماوت ةزعم يبدجدك ناريصيف الإو ءانفو

 .اناهيتو الالظ .ةنعلو

 .ةيحلإلا اهتبارقو يحورلا اهبسن لهجت مويلا تداك تلا ةسينكلا

 "ع1



 زرأ حاولأب اهرصحنف ًاباب نكت ناو ةضف جرب اهيلع ينبنف اروس نكت نإ -4
 يضفلا جربلا ىبي يناتخلا يس رطبلا روسلاو ىمنالا يسلوبلا روسلا كايذ ىلع معن

 ميظع روس اهلل ةسينكلا هذه لب ةنيدملا هذهو تيبلا اذه نال" .يقنلا عوسي تيبو

 :؟١ؤر) "كالملا يأ .ناسنإ عارذ اعارذ نيعبراو ابرار ةئام روسلا اذه غلبيو لاع

 رشع ينثا يهو ميرك رجح لكب ةنيزم اهاساساو بشي نم ةنيدملا روسو ١١(.

 .ارهوجم اساسا

 برض لصاح وه يدلاو ءاعارذ نيعبراو ةعبراو ةئم روسلا سايق ناك نإف نالاو

 ايناشاو الوسر ريع يتالل در رضع مقرلا ناك ناو .هسفن يف رشع انثا

 تاساسا ىلإ ازمر رخآلا رشع ىثالا مقرلا نوكي الفأ .ةبناتخلا ةيسرطبلا ةسينكلل

 سلوب يصخش فو ةيبكلا :تاساسأل 120 اديحولو ةيفالا :ةئسل وبلا ةسينكلا

 :١هور) نهاكك ممألا نيب هللا ليحنال زرفملاو سلوب لوسرلا نكي ملا وأ ؟سرطبو
 .حيسملا مادخ مهأ" هلوقك ؟اهلك ةرشع ىنثالا ةيلوسرلا .تايساسألا مجحب (57

 نوجسلا يف .رفوأ تابرضلا يف .رثكا باعتألا يف .لضفا ذأف لقعلا لتخمك لوقأ

 الإ ةدلقع .نيعيرأ> تليق كارم سمح دوهيلا نم .ةريثك ارارم كثاعيملا ىف .رثكأا

 يب تنريسكلا تارم ثالن تنجو ةرم . يصعلاب ترو .:ثارم ثالث .ةدحاو

 راطخأب .لويس راطخأب .ةريثك 17 رافسأب .قمعلا ف تيضق اراب اليل .ةنيفسلا

 6 راطحأب .ةنيدملا نم راطخأب .ممألا نم راطخأب .يسسمنج نم راطحأب .صوصل

 ارارم راهسا يف .دكو بعت يف .ةبذك ةوخا نم راطخأب .رحبلا ف راطخأب .ةيربلا
 تاب نو رك ”ىرعو هرب .ةريثك ارارم ماوصا يف . شطعو عوج يف .ةريثك
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 رشع يتالاك ايلوسر ًامجح لكشي ديحولا يلوسرلا همجحب سلوب لوسرلا اذإ

 يف رشع ثا برض لصاح وه يذلاو نيعبرألاو ةعبرألاو ةئملا ددعلا امو .الوسر

 ةريغصلا تمخألاو ةيناتخلا ةريبكلا تخألا نيب ةكراشملل دزهر امقر روب ةسفل

 ةنيدملا نال .ةينثولا ةيسلوبلا ةيلوسرلاو ةيدوهيلا ةيسرطبا ةيلوسرلا نيب .ةيمثألا

 نيدجلا نيه ىلع:اقالطا :تينب, دق يقن: يضف جربك ةسدقملا ةسينكلاو ةيوامسلا

 يف نوبسحي رشع تالا ةيقبو سرطب لوسرلا ناك نإ هنال .نييساسألا نييلوسرلا
 ناتخلا ةلاسرل سرطب ف لمع يذلا ناف" سلوب لوسرلا لوقك ةدمعأ ةسينكلا

 نوربتعملا انحويو افصو بوقعي يل ةاطعملا ةمعنلاب ملع ذإف .ممألل اضيا يف لمع
 ؟لغ) "ناتخللف مه اماو ممألل نحن نوكنل ةكرشلا نيمب ابانربو نوطعأ ةدمعأ مها

 اقلطم ادومع ناتخلا ةسينك يف سلوب لوسرلا بسحي اضيأ اذكهف .(4-4

 رع يئتالا ةدمعألا مجخحنو

 ريصي الفأ .ةراشبلاو ةزاركلا يمماو دلوملا نات اذه سلوب لوسرلا ناك ناف نآلاو
 يحورلا يدوهيلا نيمقرلل ايناضو كول يناتخلا نيساسال د ةسقتع .قلللك

 ةنيدملا جرب يف نيينبم ةيح ةراجح أرط نونمؤملا ناك ناو ؟يحورلا يئئثولاو
 ةيليدد وت اتمقإ يذلا“ :سرطب :لوشولا_لوقك :دحوملا ساسألا كايذ ىلعو ةسينكلاو

 نيينبم اضيا متنا اونوك .ميرك هللا نم راتخم نكلو سانلا نم ًاضوفرم ايح ارجح
 هللا دنع ةلوبقم ةيحور حئابذ مدقتل ايد 00 8-5 5 ةيح ةراجحك

 ساسأ ىلع نيينبم" ًاضيا سلوب لوسرلا لوقكو .(4-5 :7طبا) "حيسملا عوسيب
 اعم ابكرم ءانبلا لك هيف يذلا ةيوازلا رجح هسفن حيسملا عوسيو ءايبنألاو لسرلا
 "و رلا يف هلل ًانكسم اعم نوينبم اضيا متنا هيف يذلا برلا يف ًاسدقم الكيه ومني

 يلوسرلا مقرلا برضل ةفعاضم ةليصح كلذب نرونوكي هنأ ,ىيبرحأا+ فاز
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 نيعبرألاو ةعبرألاو ةئملا لصاحلا اذه يلاتلاب نوكيو ؟يممالا يلوسرلا مقرلا يف يناتخلا

 ؟نيزكرملا نييلوسرلا نيساسألا نيذه ىلع نيبنبملا نينمؤملا نييالمل ازمر

 نيساسألا نيذه ىلع يضف جربك اذكه تينب دق ةسدقملا ةسينكلا تناك امل.نآلاو

 ىلع اميقأ دق امهرودب نايلوسرلا ناساسألا ناذه ناك اءو ؛نييزكرملا نييلوسرلا

 "حيسملا عوسي الإ عضو دق رحخا ساسأ دجوي ال هنال" همسفن حيسملا عوسي ساسأ

 هتاقي رب رهو عادلا يملا يابا لم هع يهون عركو

 .نيمواقملاو نيطايشلا فنا مغر اهتمومبدو

 يح ةيلاعو ةفرصلا ةيناسنالا تاروشملاب ئبت ىلا ةيديدحلا جاربالا يه ةريثك معن

 ميحجلا ىلإ ىومتو ةيتاعلا ةيرهدلا عباوزلا مامأ راهنت ام ناعرس نكلو .اهببق ءامسلا

 ةديشم اجاربا افوكل كلذو ةنونجملا ةيرحبلا جاومألاو ةملظملا ةينمزلا ريصاعألا مامأ

 تاينانألا ىلع ةينبم اداحباو ةيدسجللا نايطألا قوف ةمظن:و ةيرشبلا لامرلا ىلع

 يف يهو (ةهولالا) اهخاربأ يف دشنت ةدرجملا ةيداملا ةيناسنالا لازتال اذكهو .ةيملاعلا

 لباب ناكسك اًوكل ءاحارباو ايلاعتو ةمظع ءامسلا هلا ىدحتت خفتنملا لهاجلا اهبلق

 وه قحلا سودقلا لازي ال كلذل .هللا مسا لدب اما جربلا ءانب يف امل دشنت ىمادقلا

 .ىرخأب مأ ةقيرطب ةيتاذلا ةيرشبلا لامرلا قوف ةديشملا جاربألا كيتاه مدهي رخآلا

 قوف عفتري يئام نافوطب ىرحأ ةراتو لامعألاو راكفالاو ةنسلألا ةلبلبب ةرات

 ىلع راجفلا سوؤر قوف ءامسلا هرطمت يربك يران نافوطب ىرخأ ةرمو «لابجلا

 .رخآف اموي ةم.دقملا ةسينكلا يف يضفلا

110 



 ؟ةيرشبلا تاراضحلا رامدو ةيناسنالا جاربألا بارخ ةلع حعيسملا نوكيأ ؟اذا اذامف

 هقلخ دق هنوكل هب عقويل كاسنإ جاتنإ نم راغي اينانا اناسن سيل حيسملا نال اشاح

 جربو ناسنإلل ديحب لمع لكب حرفي وهف ءادفو ةبحم هلا هنركلو .ًالصا هتروص ىلع
 ئقتلا يرشبلا مدقتلا 2 و انا ويل تالذك حيل نأ امك .ليلج قولخملل

 ارنيطل هنوكل ةيناسنالا تاراضحلاو ةيرشبلا جاربألا بيرت اذكه فدهتسي يح

 .نيتمو نيصح جاربألل ءانبو ديفم يقرو فيظن لمعو ليج ركفو ديحب ملع لكل

 ١8(. :١كت) "ضرألا لمعي نأ" ءدبلا ذنم ناسنإلا رمأ دق يذلا وهو لب

 ةلماعلا ةيطخملا وه امنإ ةيناسنالا تاراضحلا رامدو ةيرشبلا جاربألا بارخ ببسف اذا

 ناطيشلا عم اهدقاعت عقاوب ةيرشبلاو .ءاوس دح ىلع ناسنإلاو ناطيشلا يف

 اهتسادقو ةيحورلا اهتيلقعو ةيبدألا اهقريصب تدقف هلامعال ةنمزملا ةليوطلا اهتسراممو

 اهريصمو اهعقاو ىرت دعت منو .ةيئادفلا اهفطاوعو ةيوامسلا اهتامسنو ةيتايخلا

 وون :مالاظلاو ندا زكر رقم مم# قايحتأ قو تراض لب: .اهللغ صضخشتو

 5١(. :0شا) "ريخ رشلا نعو ارش ريخلا" نع لوقتو .ًاولح رملاو ارم ولحلا لعجتو
 ةيطخلا يف نمكت اهتلع نأ ىرتل ةيهلإلا قامعألاو ةيحورلا :اعبألا ىرت دعت مل كلذل

 دنع تفقوو رومألا رهاظمب تفتكا دق كلذل .حيسملا يف موقي اهجالع ناو

 ةيدبأو صالخو حيسم لودب يه املاط ءدوجولا يف لحض وه امو ةايحلا تايحطس

 لكيم لا ةينبأ هنيري مهو حيسملا ذيمالت ف ىح هارن يذلا سهلقتملا عقاولا كاذ .ةديحب

 عيمج نورظنت امأ ًالئاق عوسي مكباجأ .ةميظعلا ةينبألا هذه رظنا" نيلئاق ةميظعلا

 ١(. :7 4تم) "ضقني ال رجح ىلع رجح انهه كرتي ال ءذا مكل لوقأ قحلا هذه

 ةحتفتملا ةيهلإلا ةرظنلا يه هذهو رومألل ةرصاقلا ةصلقتملا ةيرشبلا ةرظنلا يه كلت
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 . , دا اا : . | .ولإ سا ١/0
 مطانلا 5 املا ىلإ | م مف ب رلا اما 1 رهاظلاو ندينيعلا ىلإ رظني 5 8 21 اهح .ام

 امصا) ١ 000

 ١ ٠ | ١ رس ٠ ١ عز < .٠ ِ - سا "ا. - . 0 ١ ١

 كللد ىلا ف . احيشا ف امئاق داسفلا ىار دق ةبقاثلا ةبلالا هنيعبو اذا -يسملاف
 - اس ا ٠ - 2 5 ٠ ى

 ٠١ | - هللا 0 | * أر هس 1 6 : 0
 يدأاملا كاسنإلا ت لح لا هالظملا 6 ةصخ ىلا هي وقل مىاطملا

 ايس 32 د 7 ١ و

 2 1 5 1 0 ب 7 3 | ٠ - 1غ - ًَ

 حاربألا مدهت داسفلاو ةيطخلاب اذا .ةجوعم هماكحاو ةدولغم .هتاصضيخشت قاتف
3 : 4 : 

 ٠ ١  1و ١  0 5ت3 1 ١ -

 ال هنا بح اك ايشا مدهنت عالعتسالاو ةينانالابو تاراضحخلا قحمت رو مثشلاو ملاظملاب و
 ١ ١ 0 تا | با

 5 | 11 93 ١ | 14 5 ص , < 8 _ 0 1 - 5 055 ١

 ةشلاعلا تا ةامتسلا بيل دهشسبل مأ .( 5 : 3* * تم كشغمل ١ هذ . حصل لح كح . حصص كل ممل

 - -_ 3 3-2 - ب٠ 4 و

 ةكئالملاو اذ ههي ل وس رلا لوك ؟نيطايش حعبصتو ةيتاذلا ءايربخ ١ بسبسب ةكئالم 700 ) دحام 1 "008 3 4 751 5 ٠ ٠ 1 1 6 !١
 ا 5 - 34 ا 3 5 ا ا 0 0 0 9 ٠

 تملا يللا هن ند 11 ل تكتسي ١5 7 ان .بعساب : 1 لكف 1 يذلا
 ب 26 0 >0 ب َ حب . 5 37 91 ب أ - ىلا وي 0 | هه

 000 | أ 1 ءلك ]1 مسالا مس ٠ ".ةالخا 7 ة.قنأ د
 اهمش وحح ىلا لدملاو | ؛ وهو هودرس لا امك .( 1 : ١ هيد م داصلا تحت هةيدبا د ومسشل

 5 .٠
 8-0 ذي -_ ب رب - وي

0 | 
 تا 6 2 3 0 ت5 | م 8

 بامع ةهدباحم دهريصع تلعج خا دسج ءارو تشضمو امهاثم ىقىيرص ىددح تسر دا
 4 - ا را و 7 اس 6

 5 1 1 1 1 ١١

 هللا ءانبنا طلتخنا دا ,؛اجشلا هءاع لع اناق وص سس لا شخ م (7 :١هي) ةيدبا ران
 ا فت تلا

 | | 0_1 أ 1 .- | - جا 3 4 مح ٠ | 1 ه أ ٠
 لاساإلا طمسي موهوأ ١-8(. :1كثن) ؟ ءاشحفلا امعو ىنوزلاب سمانلا ت ار عم

 . ا أس ا ه7 ذِس هل

 ب اسجل ٠ ؛«تايفالخخااللاب اح ورو .تافا ذلاب النقع اط وهمس قاللطأإلا هدججو 3 - | ولا 0 | | م أ .! - | - - | ١ ١
 ا 5 ِ - رآ ل ا - : 0 3 3 يل -

 - ١ 5 0 1 ١ 5 | رام 0 0 ل[ 1 دا

 هملباملا هججا با ةيضخ كلعي ٠ كعف دقشسل دا فهيحف تاتيملاو تا وامشلاب

 اذ 2

 ١ يس | . ١ ١ لس 2-

 اهلك تاق ولخملا سار وهو ناسنالا ناك نإ هنال ؟ةيلاعتملا هباحس تاحطانو

 ١ ١ ١ 1 رس مرآب ١

 35 ان درسح- مو امحح ةه بة ان ىقى اأدحص م لهم اهم ده 3 7-0 | ,.اضحا أب 0 اهدمس 01
 9 5-0 0 - ٠ 0 6-3 86-3 ب بلا

 هه 1 5 ص ا | ع ١
 مححلا وه اذه معن . كببسب ةنوعلم ضرالا نوكتس بهسرلا ل وّممك ؟اضيا ةطخملا

 - عإ - 5 ا 3 32 .٠

 ل وس للا ملمب ه الاثاف انملاعك ء صاحت ماع حب سدقلا - وه لا هنلعا َى الا ءطاقلا
 7 4 ب اص ا - 4 ١



 جيجضب تاوامسلا لوزت هيف يذلا برلا موي ليللا يف صبك يتأيس نكلو" سرطب

 ٠١(. :"طب') "اهيف ىلا تاعونصملاو ضرألا قرتحتو ةقرتحم رصانعلا لحنتو

 بسحف ةيرشبلا تاراضحلاو هذه ةيملاعلا جاربألا قرحت ال هذه ةيطخلا نارين نأ ىلع

 ناك نإ هنال ؟ال ملو .اضيا ةيمسالا ةينيدلا لكايهلاو ةيلكشلا ةيسنكلا جاربألاو لب
 هللا ةدابعل أرقم نوكيل يحلا طيطختبو ةنس نيعبراو تس يف ئب دق ناميلس لكيه

 ضقني ال رجح ىلع رجح هيف كرتي مل ىح اذكه برحخ دق ممألا نيب همسا ديجمتو
 برخت ال فيكف .هذيمالتل عوسي برلا نلعأ امك داسفلاو ةيطخلا هلعب كلذو

 ؟اًناذ ةيطخلا هلعب ةعاسلا مايق دنع ةيلكشلا ةينيدلا لكايملاو ةيمسالا سئانكلا كلذك

 هللا نع دادترالا حورب انوقبس نيذلا ءالؤه نم ةيناحور ىمسأ مويلا نحن لهف الإو

 ئهتشا امك ارورش.مويلا ىهتشن الفأ ؟مهلكايه نم سدقا نآلا انلكايه نأ مأ ؟يحلا

 انتاوذ دجمن الفأ ؟ءالؤه لعف امك فارخلا يعر نود انسفنأ ىعرن الفأ ؟ءالؤه

 الن قلوه زاك ابك 'نييعيور اضويصل هللة نوكنل سيبسلا داخأ باسح نلغو

 افادهاو عامطألاو ةراجتلل ًاقاوساو صوصل رئاغم انحبانمو انلكايه مويلا عحن

 حيسملا مسا ديجمتل ةسركم مويلا انلكايه له ؟ءالؤه لعج- امك بويجلاو نوطبلل

 ؟حيسملا ىلا مهعوجرو ةاطخلا ةبوت' هاعدمو ؟قحلاو حورلاب

 ةريثك تاولصلا ميقنو .ةدرحم حورلا نع اهنكل ةليمج سوقطلا سرامت اننإ معن

 ةايحلا نع اهنكلو ةليلج ميسارملا يدؤنو .ةدراب جلثلك بولقلا يف اهنكلو
 سوؤرلا يف اهنكلو ةحيحص ةيتوهاللا دئاقعلا بعشلا نقلنو .ةتيم سيدقتلاو
 ىلعنو لكايملا ئبن اننإ .ةنوحشمو ةسدكم ةسباي تايرظنو ةفاج تامولعمك

 اقاوسأ ةنهكلل اهلعحب يكل لب ليجنإلاب برلا عم امب يقتلن يكل ال جاربألاو بابقلا
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 'ايتفلاو نايتفلل لب تارمعتسم ءاينغألا نيعدتبمللو ءانغ سلاجحم ةسمامشللو

 بارخ نر يدش ل نو بفط عيت لك ير درك 110 كا ابنا نراعي

 نأ ىلوأ باب نمف .هلهجل هرشب قرتحيس ملاعلا ناك نإ ءذال ؟بيرقو ديتع ققحم

 ىسوم سومان فلاخي يذلا ناك نإ هنال" .اهتفرعمل اهرش.» ةيمسالا ةسينكلا قرتحت

 بحت هنا كونظت ريشا اباقع وكف ةقار نودي .توغ نيدعابل وأ كهاش ف. ىآعن

 حورب ىردزاو يب يذلا دهعلا مد بسحو هللا نبا ىو 1 اقسم

 ."ادبي هللا تيب نم ءاضقلا اقح" .(8 74-9 +1: بع) ؟"ةمغنلا

 احور ءايضف اجرب حيسملا عوسي هنبا ساسأ ىلع هللا اهماقأ يلا ةينكلا اذا

 و ميحجلا باوباو ايدبا اتوبت ريصاعألا طسو ف تسبئتس اميلعتو هريس ءادسجو

 وكا) "حيسملا يه ةرخصلاو" ةرخص ىلع سسؤم يحور تيب اهنأل اهيلع ىوقت
 ءادسجو احور .ادسكاتم ايديدح اجرب ملاعلا اهماقأ ىلا ةسينكلا امأ .(4 ٠

 تيب األ راطمألا تلزنو حايرلا تبه ام اذا اميظع اطوقس طقستسف اميلعتو ةريس

 فيكو .هيف امو دسحلاو هل نمو ملاعلا وه امتإ لمرلاو .لمرلا ىلع سسؤم يدسج

 ْى ةشأ جرب ءانب لواحت ةعاسلا ىح لاق الل يهو اذكه هذه لباب طقست ال

 فيك" ؟ايناطيش ايتاذ اعازتنا هئادفو حيسملا توهال دحب اءذه اهلمعب عزتل ءامتسلا

 لوقت اهنأل تمعنتو اهسفن تدجم دقو .(؟١ :8١ؤر) ؟".توقممو سحن رئاط لكل

 لجا نمف" .(7 :١م8ٌؤر) ؟"انزح ىرأ نلو ةلمرأ تسلو ةكلم ةسلاج انأ" اهبلق يف

 برلا نال رانلاب قرتحتو عوجو نزحو توم اهتابرض يتأتس دحاو موي يف كلذ

 اتفز اهرامنأ لوحتت" لب بسحف كلذ سيلو .(8 :8١ؤر) "يوق اهنيدي يذلا
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 دعصي دبالا ىلإ . ئفطنت ال اراهو اليل .العتشم اتفز اهضرأ ريصتو اتبربك امبارتو

 5-١ ١(. :3”ةشا) "اهاخد

 مأ تناك *ةيقرش..«ةيبثو مأ "تناك ةيسنك «ةيمنأ مأ تناك ةيليئارسإ .ةيدبألا اهقئارح

 ىقبتس يلا ةسينكلاو تبثيس يذلا جربلا اماو ."هاباحم هلا دنع سيل هنال" ةيبرغ

 ةيلوسرلا تاساسألا ىلع ةينبملاو ةسدقملا ةيضفلا ةسينكلاو يقنلا يضفلا جربلا وهف

 مسر دق ىلا ةنيدملا يه هذه ٠١(. :١١بع) "هللا وه اهئرابو اهعناص ىلاو

 وولد ريمسنرم سدر رك هني تالي. هللا :دحن امل" هلؤخ. انوي .لوسزلا: اهملاعم
 ءامساو اكالم رشع انثا باوبألا ىلعو اباب رشع انثا اهياوب و لاعو ميظع اهروسو

 نيعبراو ةعبراو ةئم ةنيدملا روسو رشع ىئثالا فورخلا ,لسر ءامأ يه ةبوتكم

 يقن بهذ ةنيدملاو بشي نم اهروس ءانب ناكو .كالملا يأ ناسنإ عارذ .اعارذ

 بهذ ةنيدملا قوسو ميرك رجح لكب ةنيزم ةنيدملا روس نااساسا يقن جاجز هبش

 الإ ابذكو اسحر عنصي ام الو سحب ءيش اهلحدي الو .فافش جاحزك يقن

 1١-17(. :؟١ؤر) "فورخلا ةايح رفس يف نيبوتكملا

 ةرهوجملا ءاماعملب ةديحملا .ةسدقملا ةسينكلاو ةيوامسلا ةنيدملا يه هذه معن

 ةيضفلا ةيقنلا ءاقاحاسب ةيجاحزلا ءاهقوسب ةيبهذلا ءاهروسب ةيبشيلا ءاماساساب
 رجحلا كاذ ".حيسملا ناك لبحلاو لبج قوف ةنيدمك اذئكه تينب دقو اهجاربأب وازؤ اا 1 00 . 0 3 | ا

 تلعيقأو  قبايمإ موسع :ةادز "ضرألا لك المو امبظع البج راصو امنف

 ةليصحك عوسي حيسملا ءكلت روهدلا ةرخص قوف ايقن ايض رب (ةسينحلا) . ١ ' ١ : خص قءف اقن اضؤ اج ب اذكه (ةسينكلا
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 اضيا ةلرغلا نمو لب بسحف ناتخلا نم سيل كلذو لزألا مايأ دنم يئادفلا همدل

 حيسملا يف هدعوم لاونو دسجلاو ثاريملا يف ءاكرش ممألا نإ" سلوب لوسرلا لوقك
 كلذك باب نوكتلو لب بسسحف 25 5 نقيل كلذ ..(1 :؟ييفاز. ” ليخألاب

 .زرأ نم حاولأب رصحتل

 لوقك ًالامج نانبلك هتعلطو ادحب زرألاك ف هتاذ دحب حيسملا ناك ناف نآلاو

 .هده زرألا حاولأب رصخ اباب ةيمخألا ةسينكلا يا 1 ناو ١5(. :هرشن) باتكلا

 هئادف زرأو هبيلص بشخو حيسملا بلق حاولأب ظفحتو ادا سيكل هله رصحت الفأ

 لامعأ نم اهيجنتو مانصألا ةدابع نم ةيئادفلا حاولألا هده اهظفحت ملا ؟هتوهالو

 بشخلاب ةرقتسملا ةيدبألا رانلا نم كلذب اهتصلخف ؟تاقبوملا رئاسو روجفلاو ىزلا

 حاولألا هذه اهذقنت ملأ ١7(. :”وكا) ؟يدسجلا شقلاو يملاعلا بشعلاو يناطيشلا

 مالس مث نم اهيطعتو لاتتقالا تايلمعو بورحلاو تاوزنلا نم ةيئادفلا ةيتوهاللا

 نم ةديحملا ةيزرألا حاولألا هذه اهصلخت ملأ ؟(7 :4يف) ؟ اقع لك قوفي يذلا هللا

 اراث ملألا بيلض قوف اهاعتشاب ميحنلا ةفحرو توملا ةدوربو صراقلا ءاتشلا

 ازرأ ابشحخ ةبشخلا قوف قرتحا دق حيسملاو ال فيك ؟انفاد امئاد 5 اهل نوكتل

 كايرو نلد عليي ادرار انايج زفر ةرازإ هج هينا ةيييبكلا رعب

 ؟ءاكذإ ةيلقعلاو ةيحورلا اب ةيساسح ةيكاذلا هتحئارب

 عم تلماعت دق ىلا يه هذه ةيوامسلا باشخالاو هله ةيوامسلا حاولألا نإ

 ةنيدملا ىلإ لوحدلل اباب ىرخألا يه اهتلعجف حيسملا بيلص يف ةيممألا ةسينكلا

 ئاطو سحب حور لك نم ءادفلا عناومو ةرآلا حاولأب ترصح امدعب ةسدقملا

 .ارصح تووممث
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 لسرلا باروبأ ىلع ٌاليخد اباب تأي ' ءادفلاو زرألا حاولأب روصحلاو ممألا بابف اذا

 لوسر ةزاركب كلذ ناك ءاوس ايلييسو اهيعطك هيف امعاطم اذان لب رشع ىنالا

 قيرط نع وأ (15 :١٠عا) ةيرصيق يف يمالا ةئملا دئاق سويلينركل سرطب ناتخلا

 ةسينك تتابو ١5(. :١هور) ممألا نيب ليخنالل الوسر زرفملاو سلوب ممألا لوسر

 انبر حيسملا عوسي اهبشحخو ةنوتيزلا مسد يف ناتخلا ةسينك عم ةكرتشم ممألا

 :/1 وألا ةيؤأؤللا”رشتع ينثآلا لسرلا باوبأ يف ةكرعشم تسمأ ةيزرالا امباوبأو
 ادخخاو ايئادف ايتوهال كا رتشا ١"(.

 ةينبم اينطف 5-5 ةيلوسرلا ةعماجلا نيسيدقلا ةسينك تناب 'اذا سدقلا حورلا يفف

 لب .ادجويقعتم,ءادقلاوز زوألا حاولأب اريتص# اينلول ار لا لا

 روس ىلع ةينبم ايِضِف 5 لازت الو ءارذعلا تناك كلاذك سدقلا حورلا فو

 جراحخ نال" راديعم هجم ءاققلا ووزيألا حاولأب 0506 ول ًايانو هساساو حيسملا

 شهنت يلا بالكلا .يممالاو يناتخلا اهيعارصمم. ةيلوسرلاو ةيوارذعلا باوبألا هذه
 يدعي هوسحتي نيذلا ةائرلاو ايضعير عهضعي نوشعي نيذلا ةرحلاو اضعب اهضعب

 تيضعب تر الشي نيذلا ناثوألا :ةدنعو اضع مهضعب .نودقي. نيذلا. ةلعقلاو اضعب

 مهضعب نوعدخي نيذلا ةبذكلاو اضعب مهضعب نولكأي :ريذلا نيعاّمطلاو مع

 14-١5(. درر

 لخاد تنأ أ ؟ةيرشبلا سفنلا اهتيا ىرخألا تنأو ةسينكلا اهتيا نآلا تنأ نيأف

 مأ ؟ةيطخلا نم ءادفلاو زرألا حاولأب ةروصحم ةيؤلؤللا ةيلوسمرلاو ةيوارذعلا باوبألا
 ؟مهريظن نيكلمتو نيتومتو رارشألا ءالؤه نيب نيشيعت باوبألا جراخ اهاياو كنا
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 مهئارذعو نيسيدقلا ةسينك ىلاو ةيلبابلا جاربألا تاذ اي يضفلا جربلا كايذ ىلإ الأ

 ةيلبابلا ةيديدحلا جاربألا ىلع ةقعاصلا طقستس بيرق امع ءذال «نييدسجلا ةسينك اي

 ضلخت الوب ةيشاللا قوق ولعل سابنأ ىلع ديشلا يظنتا جربلا وس ري اللف
 اهتيا نيلقعتت الهف .ءادفلا بشح ءزرألا حاولأب ةروصحملا ةيولؤللا باوبألا ىوس

 ؟نيجنتو ننصحت ةيدافلا قعاوصلا ةعنامو ةرالا حاولأبو ةله ةلهاجلاا ةسينكلا

 ةمالس ةدجاوك هينيع ىف تنك ذئنيح نيجربك يايدثو روس انأ ٠٠-

 8 .كل

 05 5 ار اساسا نوكت نأ ةسينكلا ردقت عوسي حيسملا ف ال 524

 بيلا يع ف اح ةمالسلا ةيبكلا .نخ هذيك" ةقلطو ء.نذحو فو نا ةيدق

 بلقلا نم ةيطخلا عرتت نأ ردقت سمشلا تحت ةوق دجوت هنال .حيسملا عوسي رابلا

 مدقق لب سفنلا نع لفسا ىلإ قوف نم باجحلا ىشتو لقعلا نع عقربلا عفرتو
 57-5 ا اساسا ةدحاو ةسينكلا لعجتل حورلا ن لع ةوادعلا يأ طس وتملا جايسلا

 ا نيل سلا عربيا 1و معر هعورتالو

 ئبيو جربلا اذهك ممصيو روسلا اذه قوطيو ساسألا اذه ىلع موقي ال داحتا لكو

 لب .امكحم كلذ يف يرشبلا ميمصتلا ناك امهم لشفلا هريصم نوكي حورلا اذمي

 هماوق داحتا عيطتسي فيكف .ايئادف ال ايتاذو 0 ال اي رهاظ هيف داحتالا نوكيو

 هيف تلزنو حايرلا هيلع تبه ام اذا اذكه تبثي نأ 57 00 اساسا انألا

 تايئانأو: لامزلا .تارذ .قوف ديشم وهو ؟ريضاعالا .ةتاردع :تفنصو. راطفألا

 ؟لاج رلا

 كلذو ةتقؤم ةاكش ةدحو ققحن نأ ردقت ةيملاع مأ تناك ةيسنك ةيداملا ةوقلا معن
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 نحنلاو رشلا عم قافتاو انألاو ةيطخلا عم داحتا وه املط نيح ىلإ هلك كلذ نكلو

 .ةيطخلا عم داحتا درحم ٌٍناذ يرشب داحتا لك ىسمأ اذكهو 9 تنالل ةءاسإو

 بوعشلا بارخ ني انه نمو .ةرورضلاب هللا نع لاضفتا ره ةيطخلا عم داحلا لكو

 ؟لالغتسالاو ملظلا يف نوملاظلا دحتي الفأ الإو .ايعارناو اارمات ًاسسا ممألاو

 يف ةلتقلاو ؟لاومالاو بهذلا نزخ يف ءالخبلاو ؟تاقبرملاو روجفلا يف ةانزلاو
 ةدابع ف ءالهجلاو ؟نامبإلا مدعو ةقدنزلا يف نيدحلملاو ؟ءامدلا كفسو بلسلا

 ىلع سدوريهو سطاليبو نويقودصلاو نويسيرفلاو ؟تفارخلا سيدقتو لوهجما
 ةيطخلا عم تاداحتا اهعيمج تاداحتالا هذه تسيلفا ؟مانألا ييحم هللا حيسم بيلص

 ناسنإلا نبا يفو ًايئزج ناسنإلا يف قحلا دض يهو ةيطخلا يفو ةيطخلا لحالو

 حرم اكرابم اداحتاو ؟ةريرش, ةرج# نمي ةحلابص ةرمث عقوتن اذا فيكف ؟ايلك بيلصلاب

 نم ةديقعلا داتا بيست مأ ؟ةديشم لامرلا قوف تبارناو ؟ةدساف ةينانألابةينايشلا

 حورلا نود نم ةسائرلا داحتاو ؟داحتا ربلا نود نم سقطلا داحتاو ؟اداحتا ةبححا نود

 نود نم مسجلا ةميق ام نكلو .اهتناكم ةسائرللو اهتيمهأ سوقطللو اهتميق ةديقعلل

 ةميق لب ؟ساسأ ريغ نم جاربألا ةناكمو مد ريغ نم نييارشلا ةيمحأو ؟بلق
 نيدن ةدحاولا ةديقعلا يف نيدن نيذلا نحن لهو ؟ةايحو محور نود نم تاداحتالا

 ؟دحاو مالس يف شيعن دحاولا سقطلا لمعتسن نيذلاو ؟ةدحاولا ةبحماب كلذك

 انضعب شهنن اننأ مأ ؟دحاو حور يف ايحن ةدحاو ةينيد ةسائرل عضخن نيذلا نحنو

 كات ز ودحالا سفطلا لاحم .ق ًاضعب انضعب نفثو. ةدحاولا ةديقعلا راطإ ف اضعب
 انساسا ف حيحصلا يملإلا داحتالا اذا نيأف ؟ةدحاولا ةسائرلا ءاول تحت اضعب انضعب

 ؟انجاربأو انراوساو
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 ةيملاع تاءاقلو ةيتاذ تايقافتاو ةيلكش تاداحلا ف ىه هلا ةئيشم له اذا اذامف

 ربلا يف ةيحور تاءاقلو بحلا يف ةيبلق تاداحتا نوكت ام ردقب ةيسامولبد تاودنو

 نإ قلطملا ىملاعلا سسستكلا داحنالا ةميق ىه ام لب ؟سدقلا - ورلاب ةيليحبإ تامدخو

 يسنكلا داحتالا ناك ناف ؟ايناث ناسنإلا صالخو الوأ مديسملا دحب فدهتسي مل 5 ا 2 ! 5 1 .٠ 6 ُْم 5 5 !| 5 ل ِ 7 9

 هنال داحلا نم هل ىوطف نيليمجلا نييدثلا نيذه لب نيليلجلا نيقحلا نيذه فدهتسي

 نبا مسابو ناسنإلا هيلأت داحتالا فدهتسي نأ اماو .كاذا سدقلا حورلاب داحتا

 داحلا هنال داحلا نم هل ليوف ناسنإلا صالخ لطعتي ثيحر حيسملا عوسي ناسنإلا
 اأن ع ان اي 55 اح 0 ]ع

 نب :نفيتك يذلا راعش تمحو ةيطنلا عف
 6 ١

 اممم 64
 نه“ ف ائ

 يسائرلا يسنكلا داحتالا عاطتسا ء أ[ ١ هول 2 5

000 

 ةساسو ريتلوفك نكلو اباتك و .سلترتك .نكلو ءابطخ- ككشلا .ىسنكلا .ذاحتالا

 قلخي دق لجا ؟ناسنالا نبا لسر هليسس 8 تامو نكاسنإلا نبا هلجا نم ءاج يذلا

 نكلو اماكحو 5 نكلو نييراداو افايقك دركلاو ةذهكو ليئالمغك نكلو

 نكلو الاجرو ساميدك نكلو نيرشبمو سدوريهك نئكلو اكولمو سطاليبك

 السرو لب روقيباك نكلو ةفسالفو ساحنلا ردنكساك نكاو ءاينغأو سوفيرتويدك

 سيل كلذف ةاطخلا ةايح ددجيو نيسيدق قلخي هنا اماو .يطويرخسالا اذوهيك نكلو

 ريرشلا رضاحلا مماعللف الإو .سدقلا حورلا تايحالص 0 لب وص هتيح الص نم

 ىلاتلابو ؟همالسو هحالصو هبح وه نيا نكلو .هتادهاعمو هتاداحلاو هتايفافتا كلذك

 اسدقم ايبلق 6-5 اك رابم لبضأ اداحتا ماعلل نيكي فيك لب ؟هتداعسو هتحار

 حوربو لب بسحف ليخبإلا ةملكب سيل داحتا .لامعألاو نامبإلا يف «ةسادقلاو ةبحملا
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 سلوب لوسرلا وعدي عوسي حيسملا يل ةيحورلا ةدحولا ه-ه ىلاو .كلذك ليخنإلا

 دحاو حورو دحاو دسج .مالسلا طابرب حورلا ةينادحو اوظفحت نأ نيدهتحب" الئاق

 بأو هلا .ةدحاو ةيدومعم .دحاو بر .دحاولا مكتوعد ءاجر يف اضيا تعد ابك

 .(57-5: ؛فا) "وكلك يثو لكلابو لكلا ىلع يذلا لكل دحاو

 ةيحاورلا ةيسنخلا ةدخولا امثيب «لاتسنإلا دحم فدهتست ةيديسجلا ةيسدكلا ةدحولا اذا

 موي يي اذكْستُم ًابعش قلخم ةيدسجلا ةدحولا .نامدنإلا نبا دحم فدهتست

 سا ةسفلا طابو ( ماط اندنم افك نقلك ةيسؤرلا ةدينولا املج ءايرهزع

 ةيدسجلا ةدحولا ف .ميعنلا تكلا افارخ يبرت ةيحورلا ةد>ولاو منهج ءادج يبرت

 ةدحولا ف امنيب ءناسنإلا حورو تاذلا ةبرت ثيح لصأتتو ومنتو ةيطخلا عرعرتت

 حورلا) ناسنإلا نبا حورو ءادفلا ةبرت ثيح لصأتتو ةسادقلا ىبرتت ةيحورلا

 .(سدقلا

 ,ةسادقلاب اهقرفيو ةساجنلا يف ةسينكلا ءاضعأ دحوي ناطيشلا ناك ناف نآلاو

 ساسأ يه اذإ قايل: ةادقلل بةتيناجتلا نع اهقرفيو. ةسادقلاب“ اهدحوي حيسملاف

 ناجربلا امه اهءادفو امّتوهال نأ امك .اهروسو ةليصألا ةيحورلا ةيسنكلا ةدحولا

 امتدحوو مالس يف هللا مامأ نوكت كاذاو .ساسألا كايذ ىلع ناماقملا نايدنلاو

 اوم لفافلا والت اخلاق وطالما اساسا اهل .حيسملاراص خلا ةسينكلا نآل .ةناصم
 نييدث اهردص قوفو اهبلق ف امل يلوسرلا ديلقتلاو لينإلاو اخسار ةيطخلا دض

 قو البوق مكيللا فلق حرف ثاعلم نع «نيرذجتم ةعدبلاو ةساجنلل ادض نيحربو

 نوكتل اهلحا نم بآلا ىلإ هتبلط ذفنت يهو اميسال «ةمالس ةدجاوك نوكت هينيع
 مهظفحا سودقلا بالا اهيأ" هلوقب 0-2 اساسا ءالقعو ا سفن ماض رول دار

 كنا امك ادحاو عيمجلا نوكيل .نحن امك ادحاو اونوكيل ئتيطعأ نيذلا كمسا يف
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 يئتلسرأ كنا ملاعلا نمؤيل انيف ادحاو اضيا مه اونوكيل كيب انأو ف بآلا اهيأ تنأ
 مهيف انأ .دحاو 5 اناا اديباو اونوكيل ىتيطعأ يذلا دحلا مهتيطعأ دق انأو

 اك يهتيساو نتاسرا قلذا لاعلا .ملعيل تحاور لإ نيليكم ارنوكيل قى. تلآو

 انأ نوكاو هب يتببحأ يذلا بحلا مهيف نوكيل مهفرعأسو كما مهتفرعو يئتببحأ

 :5١-١55(. ١الوي) مهيف

 ةيبمكلاو نبالا نيب ةدحوملا ةوقلاو نبالاو بآلا نيب ةيلزأالا ةقاطلا وه اذا بحلاف

 نبالاو بآلا نيب مئاقلا بحلا تاذ يف ةسينكلا ءاضعأل ةدحوملا ةوقلاو ةقاطلاو

 حورلا ىوس ناسنإلا ةيتاذو هللا ةيتاذ يف هتوقو هتقاطب يلزالا بحلا اذه امو .ايلزا

 هفطاعتك ايرشب افطاعت بولصملا حيسملا عم فطاعتت ةسيدكلا لعجي يذلا سدقلا
 54 - 53 ال -

 .اهييدثبو اهيجربب اهئانبو اهسسأ يف ةدحاو ريصت يبحلا نفطاعتلا اذهيو .ايهلإ اهعم

 امدعب اهتيوارذعب 0 عقاولا اذهو ىرخألا يه ءارذعلا نوكت ال فيكف نآلاو

 اهايدث نوكي ال فيك ؟ايلظت ىلعلا ةوق اهتللظو 100 سدقلا حورلا اهيلع لح

 فطاوعلاو بحلا ةراصع امهنم صتماو ًالففط دحملا بر انك كنسما امدعب نيحجرب

 نوط كك رب كلل فا جلا ينج رب امانا بوح اذان نع اوما هيلا و ةيردولا

 :ةنينأمط ةددجتملا سفنلاو ارارقتسا ةديدجلا ةيناسنإلاو .ةمالس ةسدقملا ةييكلاو

 .ناجرب اهايءاثو روس حيسملا ف يه املاط

 يدؤي دحاو لك ريطاون ىلإ مركلا عفد .نوماه لعب يف مرك ناميلسل ناك ١-

 ةضفلا نم افلا هر نم

 دواد نب حيسمللف .نوماه لعب ف مر دواد نب نافيلسل ناك امكف ناللا اماو



 هبقنف ةبصخ ةمكأ ىلع مرك ييبحل ناك .همركل يب ديشن ييبح نع ندشنال"

 .ةرصعم اضيا هيف رقنو .هطسو يف اجرب ئبو قروس مرك هسرغو هتراجح ىقنو

 مرك وه مركلا اذه سيلفا ١-75(. :5شا) "ائيدر ابنع عنمهف ًابنع عنصي نأ رظتناف
 اذاوتدي دعو ناطذ كنس ؛اذإف افخك راكضاف (ةؤؤي لاححر هنذل_سرغو ليئارسإ نب

 .ةبصخ 56 قوف مركلا اله سرغ دق هلإلا برلاو ال 3-20 .(7: هشا) ؟"خارص

 نم مركلا اذه ىقنو .بوقعيو قحساو ميهاربإ ناميإ «هللاب نامبإلا ةمكأ يه
 ناكس نم نيلاضلا ةيادهل ةسينكو - هيف ئبو .نيطايشلا ةدابعو مانصألا ةراجح

 اميل يفشل رش مم هيل ا جس ىلا كلر دام نإ ةرماك لد

 نم جايسب اذه مركلا طاحاو .ةيطخ لك نم رهطي يذلا حيسملا مدو ةيقيقحلا

 مركلا اذه دسف هلك كلذ مغر نكلو .ضئارفلاو سوهانلاو عئارشلاو اياصولا
 برلا هدعوت اذه لحا نم .ايعشا يببلا لوقك 5 ابنع عنصي حارو يليئارسالا

 ال ًابارخ هلعجاو ءسودلل ريصيف هناردح مدها «يعرلل ريصيف هجايس عزنا" الئاق

 شا) "ارطم هيلع رطمب ال نأ ميغلا يصواو ءكسحو كوش ءلطيف بقني الو بضقي

 .( هن

 هنوصح طقسيو هتعيرشو هحايس عزتي وهف .مركلا اذه ىلع هللا ءاضق وه اذه معن

 هراطمأ عطقنتو هتاريخ هنم عزتنتو ممألاو بوعشلا سودل ريصيف هدحب لذيو هتوقو
 متيو ملاظملاو رورشلا تبنتو كوشلاو ال

 .ًاثيدر ًابنع عنصف ًابنع هنم رطدتنا هللا نال ؟اذامل هبارح

 نولمعيو برخلا ليئارسإ مرك ةيضق نونبتي اوحار نيقسادالا ضرألا ريطاون نكلو
 هللا ةدارإ مغر هسرغتو ءيضفلا عامللا مهيوثب نيشملا يرعا كايذ ةيطغتل ليحتسملا



 هحلستو اًكوصحب هددشتو اهعالقب هنكمتو اهراوسأب هطينحتف ادساف انررو 5

 ةينقو ةضفو ابهذ يه اهراطمأ نم هيلع رطمتو لب اهحامر ,كسحو اهفويس كاوشأب

 لك نم نوملاظلا ريطاونلا ءالؤه هبطقتسي يذلا ام ىرت .ةريثك اهراحب ءارو نم

 سارو يئدبم فنطاعت وها ؟ةيخيراتلا هتمالظب يعدي بعل ىلع فنطع وها ؟ادنه

 سدوريه نيب يقالخأ الو يبدأ ال قافتا هنا مأ ؟كئالواو ءالؤه نيب يباصتغا يلام

 ليطعتو داحلا يلاتلابو ؟ءايربألا سانلا ءالؤه يف قحلا حيس.ا بلص ىلع سطاليبو

 هبطقتسي يذلا نأ مأ ؟"ابارخ مكل كرتي مكتيب اذوه" ةلئاقل حيسملا عوسي تاملكل

 مرك ملعيلف الأ ؟اعم ئواسملاو ملاظملا كيتاه عيمج كلذ لك يف ريطاونلا ءالؤه

 مدقلا ذنم هلإلا برلا هصتخا دق يذلا مركلا نإ .هريطاون هعم ملعتلو مويلا ليئارسإ

 ع 3 نم جتناو حيسملاب دعوملا لجا نم ضرألا بوعش رئاس ىلع ةيهلإ تازايتماب

 بكئاستإ مسج ءاضعأ ىف اكسو عسملا ساري كولا نم ليلك كابو ًانيدر

 هسأر نم دحملا ليلكاو كلل جات جرحدت لب .ةنعللا نم بيرقو ضوفرم وه

 هنوكل .هتحت نم يدوادلا شرعلا عضعضتو هدي نم ينامياسلا ناجح وصلا رجلا

 مه ديحولا ج رحملاف اذل .اهاذو التاق اذكه ربلاو ةمحرللو ابلاص اذكه تاب قحلل

 حور ةاعارمو ؛حورلا نم حيسملاب نامبإلاو بلقلا نم ةبوتلا وه امنإ ةطرولا هذه نم

 مهريطاون ةنيدمو مهتنيدم يف كرتي ال فوسف الإو ضرألا ناكسل فاصنإلاو قحلا

 95-١5(. :؟١ول) مركلا لثم يف برلا لوقك دقني ال رجح ىلع رجح

 هلسرو هئايبنأل نيمجارو حيسملا عوسي بيبحلا هللا نبال ةاتق اذكه موكل نآلاو

 كلذو ةزييو اكلمو انردهك بهيديأ نم كارما ظقس .دقح هرشتو هيسحب نيل: نيللظو

 اديدج لاق ذإو" سلوب لوسرلا لوقك اديدج ابنع عنصت ةراب ةمال مركلا ىطعيل

 امو 17 ابل لالحمضالا نم بيرق وهف خاشو قتع ام اماو لوألا قتع



 :؟"شا) "انا ماس هظفحت يهو نكمملا يأرلا وذ ةنامألا ةظفاحلا ةرابلا ةمألا هذه

 نم لماشلا يوامسلا مركلاو عوسي حيسملا ف يلا نيسيدنلا ةسينك ىوس «(7-؟
 ١ هللاف اذه ليئارسإ مرك ةيحان نم امأ .هللا كركلا بعشو ناسلو ةليبقو ةمأ لك

 هللا زرفا يلايللا كلحا يفف .هللا لارقأ ىلع اويموعسإ وبك .كعاش اللي همن كر

 ةبوتلل مهايا نيعاد مهلاعفأ رورشو مهيولق داسف ىلع مهوخبوي اوحار ءايبنأ مهنم
 هل رقم نامبإلا الو مهيولقل اقيرط اهسفنل دحت ل ةبوتلا نكلو .ديتعلا ايسملاب نامإلاو
 سلوب لوسرلا ةيفنلم ءانإولا باذعلا نم نيلسرملا نوقيذي اوحار لب .مهسوفن يف

 نوشمشو قارابو نوعدج نع تربخأ نأ تقولا ف ىزوعي هنال لوقأ اذامو" هلوقب

 اولان .ارب اوعنص «كلامم اورهق نآمبإلاب .نيذلا .ءايبنألاو ليئومصو دوادو حاضبو

 «فعض يف اووقت «فيسلا دح نم اوحن «ءرانلا ةوق اوأفطا ءنوسا هاوفأ اودس ديعاوم

 ةمايقب نمتاومأ ءاسن تذحأ «ءءابرغ شويج اومزه .«برحلا يف ءادشأ اوراص

 ءزه يف اوبرحت نورخاو لضفا ةمايق اولاني يكل ةاجنلا اوابقي ملو اوبذع نورخاو

 يف اوفاط «فيسلاب ًالتق اوتام .اوبرج اورشن اومجُر .سبحو اضيا دويق يف مث دلجو

 .مه اة ماعلا نكي مهو كلم (نييوركم (,نيزانعم .ىزعمو منغ دولج

 نامبإلاب مهل ادوهشم مهلك ءالؤهف .ضرألا قوقشو رياغمو لابجو يرارب ف نيهئات
 : ١١بع) "اننودب اولمكي ال يكل لضفا ائيش انل رظنف هللا قبس ذإ دعوملا اولاني م

 ,(14 !8-١

 مرك ءاسؤرو ةيغابلا ليئارسإ يديأ ىلع تدهطضا دق ىلا ةراتخملا ةبخنلا يه هده

 عوسي حيسملا يف قلطملا ءادفلا ةروص اهداهشتساو اهقداهشب تمحنرف نوماه لعب

 كارتشالاب كلذو ةنيمثلاو ىمظعلا ديعاوملا هب تلانف نامزلا ءلم يف رهظي نأ عمزملاو

 كلذك سلوب لوسرلا مهيلا راشأ دق نيذلاو هيسيدقو ديدحلا دهعلا يراتخم عم
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 لك حرطنل انب ةطيحم هذه رادقم دوهشلا نم ةباحس انل ذإ اضيا نحن كلذل" ةلوقب

 بع) "انمامأ عوضوملا داهمجلا يف ربصلاب رضاحنلو ةلوهسب انب ةطيحملا ةيطخلاو لقث

 ميلشروأ .يحلا هللا ةنيدم ىلاو برلا لبح ىلإ متيتأ دق لب' ًاضيا ةلوقو 5 ١(.

 ىلاو تاوامسلا يف نيبوتكم راكبأ ةسينكو ةكئالم لفحم م

 مد ىلاو عوسي ديدجلا دهعلا طيسو ىلاو نيلمكم راربأ حاورأ ىلاو عيمجلا نايد هللا

 نوماركلا مه ءالؤه لجا .(15-75 :5١بع) "ليباه نم لضفا ملكتي شر

 تاطلسلا ةفاك هيف اوملتساف ديدجلا دهعلا ةسينك مرك اوماتسا نيذلا ددجلا هافألا

 ع ووسيإ كولملا رئاسو ناميلس كلمل رمثلا نم ةفلؤم افالآ لب ناميلس كلملل
 غنى تأ -_ ان - الئ

 رقنو هليحنإ جايسب هطاحاو ربلاب ةءاطعملاو بحلاب ةبصخلا هبيلص ةمكأ قوف مركلا

 لعب قو لب نوماه لعب يف سيل كلذو هتسينك جرب هيف نببو هئادف ربق ةرصعم هيف
 ةبرحب حبذيلو لب «ةيرشبلا هلوعب مطحيو ةيضفلاو ةيبهذلا همانصأ رسكي اميكل ملاعلا

 مرك مويلا نحنا ؟هيسيدق ةسينكو حيسملا مرك ةيعقاو نم مويلا نحن نيأ نكلو

 ءادفلا ةحيبذ انطسوتتو اروس ليحبإلا انطيحي ةبصخ ةمكأ قوف سورغم قروس

 يف ةنفج مرك مويلا اننإ مأ ؟احرب سدقلا حورلا انيف يصصنتيو ةرصعم بحلاو

 اذيف .بصتتي ال :يببيلص نظن وك الو ليخبإ انطحي مل دإ ائيدر ابنع عنصن نايدولا

 انيف كسحلاو كوشلا تبنف سودلاو يعرلل كلذل انرصف ؟سدق حور الو جرب

 مركلا يف الو عرز لوقحلا يف دعي ملف رطملاو ثيغلا عنتااو ةيماد ةقرحم تاوهش

 بانعألا يثو كاوشاو بلاعثو بارخ لب .حرفو بحو ره تويبلا يف الو بنع
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 ريطاون اهمدقي يلا ةضفلا فالآ يه نيأ ؟سرضو ءانبألاو ءابآلا هاوفأ يف مرصح

 ةيبهذلا حاورألاو ةيلاغلا ةيضفلا سوفنلا يه نيأ لب ؟حيسملا كلملل ديدجلا مركلا

 ىلإ لطابلا نم «ةسادقلا ىلإ ةيطخلا نم مويلا ةنهكلاو ريطا وغلا اهم قي ىلا ةسيفنلا

 (ةايحلا ىلإ توملا نم ةسينكلا ىلإ ةديعبلا ةروكلا نم «ةبحنا ىلإ ةوادعلا نم «قحلا

 لوسرلا عم لوقي مهلاح ناسلو ؟حيسملا ىلإ ناطيشلا نم «صالخلا ىلإ كالحلا نم

 ىطعأ دق حيسملا كلملا ناك ناو ."نتيطعا نيذلا دالوألاو براي اذنا اه" سلوب

 ءالؤه ىلع أذإ ريثكفا .ابعشو اريطاون مركلا لجا نم بيلصلا قوف ًانابرق همد
 و اتوقاي لقعلاو ىفصم ابهذ حورلاو ةيقن ةضف بلقلا هوطعي نأ كنئاوأو

 ؟ةرهطم سدقلا حورلا رانب ةحيبذ دسحلاو

 ةورثلا ةبحم نم ةعيبلا ةنهكو ةينافلا ةضفلا ةبحم نم مويلا ماكلا ريطاون ظفحتيلف الأ

 مهلبق نم نوماه لعب يف ناميلس مرك ريطاون باصأ ام مهبيصي الث ةلئاطلا
 اهودلقت ىلا ةلطابلا مقريس نم بهذ وأ ةضفب ئفت ءايشأب ال اويدتفا دق مفوكلا'

 178-١5(. :١طبا) "حيسملا مد بيع الب لمح نم امك“ ميرك مدب لب ءابالا نم

 ةضفلا نم افلا طعاف ءحيسملا يف اينو ًانهاكو اكلم اي ءيلعلا هللا نهاك اي تنأ اماو
 اهو ئتيطعا تانزو سمح براي" اذكه هل لقو حيسملا عوسي كلملل مركلا رمث نم

 حاصلا دبعلا اهيأ امعن لئاقلا باوجلا عمست دئنيح .اهناكر رجا تانزو سمح

 هل لق لب ."كديس حرف ىلإ لحدا نيثكلا ىلع كميقاف ليقلا يف انيما تنك نيمألا

 :١ول) "ندم رشع ىلع ناطلس كل نوكيف ءانمأ ةرشع حبر دق كانم يديس اي

.)١7-5 
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 كاذا كتنونيد نال ليياكملا تحت هليحنإو ليدنم يف كديس ةمضف تيفخأ نإ كل ليولا

 ريا تعا :؟ةتفإ نسي كك الهو ناوتت ال

 رمثلا ريطاونل ناتئمو ناميلس اي كل فلألا .يمامأ وه يل يذلا يمرك -5

 .ةريخألا ةنمزألا فق بيلصلا قوف هرهظاو ةيلزألا مايألا ذنم همرك حيسملا بحا دقل
«2 

 0 ايعشا ىلا لوقي كلذ ىفو .اقلطم مالسلل اقاثيمو انماض ايادف ادهع هل راص كلذل
 ب

 ارونو بعشلل ادهع كلعجاو كظفح
 هل ربل لس .

 او. كديب فليسفاف. ربلاب .فلتوعفذ :يزلا انآ"

 3-0 اي د ل . ب فك د 3 526 أ نيسلاجلا نجسلا تيب نم «نيروسأملا بجلا نم جرختل «ىمعلا نويع حتفتل ممآلل

 5-7١(. :57؟شا) "ةملظلا يف

 ءعم هللا طبت يي هيف ىذدلا قاكملا اذهك ديمحم» الج قاتم .م اهو .ةهايحح قاثرم
 ا | 37 - 9 سادسا حلا 3 - ان مل 5 5

 ء.اصي اهيف ىلاو هذهك ةيحور ةروث نم لهو لب ؟ءادفو دسحب طابترا ناسنإلا

 ةيرح ٠م اهو ؟ناطيشلا رداوك |إكهو ةملظلا افاححج ناسنالا اخجا ء.م دعيسملا
 - ائ 5 - 54 52 ال تك ال ع أيل اس ا

 هتالاهج تاللقتعمو دايسألا ةيدوبع نم هناسنا حيسملا ررح اهيف لاو هذهك

 ؟هتايناناو هعامطأ نوجسو هنيطايش تانازنزو
 - 2 لو رو - -

 4 8 1 5 ١ 3 ل

 اماو .دبالا ىلإ تيبلا يف ىقبي ال دبعلاو ةيطخلل دبع وه ةيلدخلا لمعي نم لك اح

 -*14 :/موي) "ارارحا نونوكت ةقيقحلابف نبالا مكر رح ناف .دبألا ىلإ ىقبيف نبالا

 ذنم هبحا دقو حيسملا ءوسي نئيع مامأ اذه سدقملا مركلا نوكي ال اذا فيكف ."5
 ل (.2 - يكل | ل ر 0 5

 ممم هسصب 5 ! ممسكا ىوعيصلل باال اى اف ؟نمرلا ين وف سب و لزال هيئيع 7 هعانبا هن ملا يالا ناك ان 7 وسلا ىلع هلع دن امن كددلا

 ىح هتلابق هبعش عضي ةلودلا سيئر ناك نإو توملا ةضمغ هنافجأ ضمغت ىح
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 مامأو ميل يف ىتجروز عضي بحخا لجرلا ناك نإو فرشلا ةحاس يف هانيع لفقت

 ىرقألا يناحورلا بيبحلا حيسملا عوسي عضي يرحلاب مكف .مدلاو توملا تح هينيع
 بائذ نم ةريظحلا لخاد اهظفحيو جورملا قوف اهاعريل همامأ هتسينك «ىلعألاو

 ؟ليللا نيطايشو ءاسملا

 ةرخص قوف ةسسؤملا هتسينك و هبيلص ةمكأ قوف سورغملا همرك حيسملا ظفحي معن
 يفارخ" لئاقلا هدعو بسحب كلذو هلينإ عقاوم نم ةقطنملا ةيناسنإلاو هتوهال

 الو دبألا ىلإ كلمت نلو ةيدبأ ةايح اهيطعأ انأو .يعبتتف اهفرعا انأو يوص عمست

 هعضي يذلا اذه وه مرك يأ نكلو .(58-7 :١٠وي) "يدي نم دحأ اهفطخب
 لوحت دق يذلا ناميلس مرك وها ؟ةسارحلاو ةياعرلاب هدهعتيو اذكه همامأ حيسملا

 سودق ةماه كاوشألاب للكيو نيسيدقلاو ءايبنالا ةايح ,ىمدي حارو جسوع ىلإ

 ةلاتحما بلاعثلل ةباغ تاب دق يذلاو ريرشلا يملاعلا مركلا وها .اشاح ؟نيسيدقلا

 يحيسملا مركلا وها .الك ؟ةماسلا ميحجلا فحاوزو ةن-راخلا ءامسلا رساوكو

 ةوهش نم " ةريرشلا ملاعلا ناكراو ةتيمملا هلامعاو دسحلا بسح شئاعلاو يمسالا

 نيسيدقلا مرك وه حورلاو قحلاب هنكل .ادبا ؟ "ةشيعم مظعتو لويع هوهشو دسجلا|

 كاوشألا عم جسوعلا قامعألا نمو اوعلتقاو ءاوهألا عم دسجلا اوبلص دق نيدلا

 نم اوجرح نيذلا ءالؤه .بائذلا عم موركلل ةدسفملا ةريغصلا بلاعثلا اولتقو

 ابولصم دوعلا قوف وهو حيسملا ءارو اوراسو ةدسافلا ايندلاو ةيغابلا ميلشرو'
 هتيلع يف هحور نم اوألتماو ارصتنم ناتسبلا ف ةديدج :يحور ةايحل هعم اوماقو

 .ادوهش هليحنإب اهلك ةقيلخلا ىلإ اوجرخ مث ندو .اروهط اسدقم احور



 عم مهنم ىمادقلا ءرابكلا عم مهنم راغصلا نونمؤملاو نوسيدقلا ءالؤه معن

 ال كلذل .حيسملا يع مامأ اقالطإ عوضوملاو ليصألا يقيقلا مركلا مه ,ثادحألا

 ,ةديحب دوساو ةعيدو نالمح لب ةسرش بائذ الو راتخملا مركلا اذه يف ةلاتحم بلاعُت

 علطت صوصل الو لب .ةيدوالا نس اوس فو دوراش سجج رب ْس .هئاجرا ْق كاوشاأ الو

 ىلإ باوبالا نم نولحدي نوراتخم لب ئباخملا يف نوقرسي قارس الو عضاوم نم

 .ةقيقحلا همرك يف اناصغأ اوسمأ نونمؤمو ةسينكلا يف اقح نوعري نوسيدقو ةنيدملا

 هويو ١ -000

 نال" لوقلاب هبطاخي حار ىح اذكه راتخملا همرك حيسملا بحا دق كلذ لجا نم

 الف رافألا فو كعم انأف هايملا يف تزتحا اذا .ىل تنأف كمساب كتوعد كتيدف

 ١-5(. :47”شأ) "كقرخي ال بيهللاو غدلُت الف رانلا يف تيشم اذا .كرمغت

 .ىل تنأف كمساب كتوعد" لوقي هنوكل اهئامسأب مركلا ناسدغأ ةوعد تءاج اذكهو

 الو .ههجو مامأ نينثا نينثا مهلسراو مهئامسأب الوسر رشع ينثالا اعد دقو امك

 ةريظح اهلخديو ةبوتلاب ةيطخلا ملاع نم اهجرخيو ءامسأب ةصاخلا هفارخ وعدي لازي
 نم الو دسج ةئيشم نم الو مد درحم نم دلوت مل" ىلا ءامسألا كلت .نامبإلاب ءامسلا

 ةاللا رقم ىف اذكه ءاضألا هذه تبتك ذو 417 + ويز "هللا نم لب لحجر ةفيشم

 ناطيشلا رانب قرتحتس ةيرشبلا تاباغلا لكو نافوطلا هاي“ رمغتس ةيملاعلا موركلا

 اقالطإ ظوفحم هناف نيسيدقلا مرك الخ ام ناكربلاب عملتبتس ةيدسجلا نيتاسبلا لكو : ام | :ا[ 6 اا . ٠ هجرس |[

 ناميلسل هرمث نم فلألا يطعي يذلا مركلا وه اذه .(58-5 :١٠وي) نمحرلا ديب

 انبلاطي ال فيك هنال .هريطاونل نيتئاملاو (حيسملا عوسي :برلا) مالسلاو ءامسلا

 اك نأل .نيدبآلا دبا ىلإ هللا ئيع مامأ راتخغ مركك ةظوفن* تتاب ءادفلا ناطلسبو



 ال فيك ؟رخآلاو لوألا ةياهنلاو ةيادبلا ءايلاو فلألا هتاذ ف وهو فلألاب حيسملا

 مر "1 ناطحة اح ةئايجر اناطعأ لق وهو اقلطم قفلألاو اندم

 لداعتال انتايح فلا نأ ملعن نحنو ؟هتايح فلاو انتايح ىلا نيب ؤفاكتلا هجو وه

 هبح يف ايخس اذكه ناك ذإ هنكلو .هئامد نم ةرطقلاو هتايح نم دحاولا عئفاكتو

 انتايح نم فلألا هطعنل .بيلصلاب اتوم توملا يح ًاقالطإ ةايحلاو فلألا اناطعأف

 .بيلصلاب اتوم توملا حو ًاقالطإ

 ضرألا كولم .ضرألا كولمو حيسملا نيبو حيسملاو ناميلس نيب قرفلا مظعا ام الأ

 ناميلسك مهريطاون ىلعو مهيلع اوقدصتيل نييالملاو فالآلاب مهيوعش نورمثتسي
 هنييالمو دسجتلاب هفلا رشبلا ىطعأ دقف ا 0 :بحخلا كله اماو .نيتنملاب

 مهيف .عمطي م وهو يا تاواعبلا ىف اناطلسو اناريفز ةرير يرض بنل

 تو ١ قيقا اقع لب يرسل رقلار جوسنملا صيمقلاو دوذملاب ىوس ايدام

 رب نحن ريصنل انلجال ةيطخ .ةيطخ فرعي مل يذلا راص لب .ةرقفب نحن يتغنل ٍئغ

 .هيف هللا

 اوكبا بوعشلا ءاينغأ ايو اوبدأت ضرألا هاضق ايو اولقعت ضرألا كولم اي اذا

 مكبهذ .ثعلا اهلكأ دق مكبايثو أر دق مكانغ «ةمداقلا مكتواقش ىلع نيلولوم

 مترك دق .رانك مكموحل لكأيو مكيلع ةداهش نوكي امهأ.اصو ائدص دق مكتضفو

 مكنم خرصت ةسوخبملا مكلوقح اودصح نيذلا ةلعفلا ةرجأ اذوه .ةريخألا مايألا يف

 متمعنتو ضرألا ىلع متهفرت دق .دونجلا بر ينذإ لخد دق نيداصحلا حايصو
 هعي) "مكمواقي ال .هومتلتق .رابلا ىلع متمكح حبذلا موي ف امك مكبولق متيبرو
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 نيدلا نيعماطلا ءاينغألاو نيلغتسملا هاضقلاو نيملاظلا كولملا ريصم وه اذه معن

 انف اوطعأ نإو .نوكلهيو نوحبذيو نومحري الو نوبلسبو نوطعي الو نوذخأي

 .لوقحلا ةلعفو موركلا ريطاونل تاتفلاو نيتئملا نوطعي

 تناك يذلا رزاعيلا .نال ..ناوجرألا .نوسباللا لالدلاب .ثومعنتملا اهيأ الهم: الأ

 متيبأ دق .امكاحو مكيلع ايضاق .نيدلا ف موقيس هحورت سحلتو ىتأت بالكلا

 .مكباذع طسوو مكميحج قامعأ نم الإ «ريطاونلا ىلإ اوتفتلت الأ مكسفنأ ىلع

 ١هول) رانك مكلكأتو مكلوقح ةلعف نم اهومتذخأ ىلا ةضفلا فالآ قرحتس كانه

00101 

 عوسي كولملا كلمل ةضفلا نم فلألا ىرخألا يه تطعأ دقف نيسيدقلا ةسينك اماو

 مركلا ريطاونل ةضفلا نم نيتئملا كلذك تطعاو «لاملاو لايعلاو ةايحلاو حيسملا

 نمو هسفن ةقفنب طق دنحت نم" ةلئاقلا سلوب لوسرلا ةيصود ةيعارم نيسيدقلا ةنهكو

 متسلأ .لكأي ال ةيعرلا نبل نمو ةيعر ىعري نمو لكأي ال ةرمث نمو امرك سرغي
 نومزالي نيذلا .نولكأي لكيملا نم ةسدقملا ءايشألا يف نولمعي نيذلا نأ نوملعت

 ليحبنإلا نم ليحنإلاب نوداني نيذلا نأ برلا رمأ اضيا اذكه .حبذملا نوك راشي حبدذملا

 .(5١-ا/ :ة9وك١١) "نوشيعي

 عوسيل ًاقالطإو افلا ةايحلا يطعت نأ كلذك مويلا ةسينكلا ىلع بجوتي اذكهو

 كلذك نيتثملا يطعت ناو ءالوأ يئادفلا قلطملاو ٍتوهاللا فلألا اناطعأ يذلا حيسملا

 ةملكلاب نوبعتي نيذلل اميس الو عوسي لحجا نم ةسينكل ةفقاسأو مركلا ريطاونل

 مكنيب نوبعتي نيذلا اوفرعت نأ ةوخالا اهيأ مكلأسن مث" سلوب لوسرلا لوقك

 لجا نم ةبحملا يف 58 |ريثك مهوربتعت ناو مكنورذنيو برلا يف مكنوربديو



 ةضف كلذك نوطعتو لب بسحف كلذ سيلو 1١75-١7(. :هست١) "مهلمع

 مكنإف" هلوقب ًاضيا سلوب لوسرلا يصوي امك اهمورك ماكحو ةلودلا ريطاونل

 اوطعاف هنيعب كلذ ىلع نوبظاوم هللا مادخ مه ذإ .اضيا ةيزجلا نوفوت اذه لحال

 فونخلا هل نمل فونخلا «ةيابحلا هل نمل ةيابحلا .ةيزحلا هل نمل ةيزجلا ,مهقومح عيمجلا

 0000-6 :١١ور) ”ماركالا هل َن مارك الاو

 عوسي حيسملا) ةينافلا ةضفلا نم نمثا وه ام هللا دنع نم لانت كل نيندم ما ايناك

 .(ةنيمثلا ةايحلا َهْوِلْوْل

 ينيعمهاف .كتوص نوعمسي باحصألا تانجلا يف ةسلاجلا اهتيا ١7

 تسيلأ ؟اقوص باحصألا عمسيو تانجلا يف ةسلاجلا هذه نوكت نأ ىسع نم ىرت

 تانج يف لب ةدحاو ةنج يف آل برلا ةمعنبو تسلج دقو ميرم ةسيدقلا يه

 هللا ةوق اهتللظو ًالولح سدقلا حورلا اهيلع لح دقو ال .فيك ؟تاديحب تابيجع
 نيو ههل عن يرو نيسيدقلا سدقي يذلا سودقلا ره اهنم دولوملاو ؟ةليلظت

 ّف ىوتسا دق تانجلا كلمو اهتلخد دق اهئلمك تانجلاو تانجلا يف اذكه ءارذعلا

 ؟ادسجتم الإ اهئاش>أ يفو ؟ابرو اكلم اهبلق

 ؟ال ملو .ةريمأ هيسيدق طسو فو ةكلم هللا تانج يف ءارذعلا تسلج دق اذإ اذكهف
 00 (| | 1 ١)“ , . 9 2 1 ٠ ١

 دحب و ءيش سمشلا دحم ناو دحما يف محب نع زاتمب امحب نأ عوسي برلا لقي ما 0 , :

 دق  نيميلا صل ناك ناف )١ كوه١: .14٠-14١(. ؟" حا موجنلا دحمو رخا رمقلا

 ةبوتلا لعفب يسوسرطلا لواشو .امحب سودرفلا يف نامبإلاو ةبوتلا لعفب تاب 57 5 7 1 0: ١ 21 ٠ || . . ١ تان

 نم براهما نابجلا ايلياو .ارمق ةثلاثلا ءامسلاو سودرفلا يف رابتخالا ةوق عم نامبإلاو



 اعمال امحأ تانجلا يف ءارذعلا نوكت نأ اذا ديعبا .ابكوك ءامسلا يف لبازيا هحو
 0 1 00 | 5 - 5 أ 0

 لف حيسملا م رسيو اقملطم اهيف لدسكح لف بلا نسم و ارينم ارمفو اعطاس ابك وكو
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 اشرع دسحتملا هلاللو ةبك ارم كرولملا كلمل .تراض لاو ؟امامث اردب اهنم رهظ

 ىفو ةديحم هللا تانج ىف تسلح نأ اذا ريثكفا .ةدلاوو امأ نيسيدقلا سودقلو
 7 - َ رأ ل - 00 0# 52

 ؟ةكيرك ةزيزع نيسيدقلا سئ

ّ" 

 4-0 و ١ 5 _ 5 ه سس | 1 . >© . .٠
 الدحه ءانما ا هألا عءاوج ىهه دا ما ةلعب امتدف هنخأ م حو خلا ناك امكف ناإللا اماو
 ا و 3 1 ب اذه“ - نأ

ّ" 

 ةراتخملا انماو ءارذعلا ةيناثلا ءاوح يه ةأرما هلعب تانجلا ؤإ لوحخدلا راص دق اضيا

 ةي شبلا لايجالل ةيكاب هنيزح دان رم اهعارو ةميدقلا عاوح تف امكو .هرهاطلا

 ل لالا ا : 1 6 '
 ةححاض ةيجش ةمينرت اهعارو ترك رت دق اضيا ءاردعلا ة-يدجلا عاوح اذكه .ارط

 ءاتش دعبو باحصاألا حار .ءادفلاو دسحتلا ةمينرت يه ءاقالطإ ةيرشبلا لايجالل

 . ص “ى - 1 5 - 3> ٠ ٠

 ) ةريقلا :تاوه ممسي 03 اًهراغم» ضرالا قراشم ى اك روعمسي ةيطخلل دراب
 2 4 32 ١ 6-0 با - 33 - 2 ١

 ةديدجلا هئارذعو هذه هعبيح توه. لإ ديشملا قافشي أل اذا ييكف .عييرلا خلطم
 - 7 نعد - * 0- 3 1 <١

 تناك ناو ؟ءادفلاب تفش يف هتمينرتو دسحتلاب افرجنح يف هتوص ءضو دقو هده
 -ا - * هس ىبإ : -/ 3 ا ط١ ا

 .عءادفلاو دسحجتتلاب اهيف هةسسلا .تي هَ نيسيدقلاو باحصاالا تعمسا دق ءعاردعلا
 2 - ١ 2 9 3 ا 1

 تاوصلا تاذ نوعمسي اوحار كلذك ءاقدصألا نوسيدلقلاو آس رلا باحصالاف

 < ١ ني - ١ رو ر يت ١م 2 ر ل © . ىف :يديعبلا باحصاللو اب سسحف ميلش روا ل خي ملا بتاحصضالل سيل . ايخالاب

 0 ةيئادفلا ةميبن كلا ..كلذك هر همعملا فارطأ
 - رول

 0 ديدحجلا يتوامسلا توصلا اذه ىللا

 ١ 3 ١ل | 3 .٠ د7 1 6-0 3 رس > 1 ٠

 تتح (اهتيب تنب ةمكحملا هلوقب لاثمالا رفس راعشا .ةسينخلاو ءاردعلا 3 ةديدجلا

 اهيراوج تلسرا .اقدئام تبتر اضيا اهرمح تحزم .اهعبذ تحبذ ؛ةعبسلا اكدمعا

١ 

 تلاق مهفلا صفانلاو .انه ىلإ لميلف لهاج وه نم ةنيدملا يلاعا روهظ ىلع يدانت

: "١ . 1 ١ 
 اهتجرم ىلا رمخا :م اوبرشاو يداعط نم اولك اومله , هل ل١امة5: ١-١1(.

 املا

/ , 



 يببلا امل دهشي امك تانجلا يف ةسلاح ءارذعلا يفو ىرخألا ئه :هسيدقلا ةسينكف

 سبالم. .اهسبالم بهدب ةجوسنم ءاهردخ يق كلملا ةنبا دحمب اهلك" ةلوقب دواد
 ح رغب نرضحي كيلإ .تامدقم اًتابحاص ىراذع اهرثإ يف .كلملا ىلإ ا 59

 ١7-١5(. :؛هزم) "كاملا رصق نلحدي جاهتباو

 يه تسيلأ ؟اذكه دواد يبنلا اهنع ملكتي لاو هذه كلملا ةنبا يه نمف نآلاو

 يدسجتلا اهردخ يف تدجمت دقو ؟ايديسجت همأو انتوهك ميسملا كلملا ةنبا ءارذعلا

 دقو ةرهاطلا اًكايح يه ةزرطملا ةيبهذلا اهسبالم تسيلأ ؟اديجمت ةيئادفلا اهانجو

 ناك ءاوس كلملا ىلإ رضحن ةديدجلا ةلحلا هذهب اًهِإو اير سدقلا حورلاب تزرط

 تايشإاملا اتابحاص ئراذعلا نسلأ وأ ؟تانجلاو تاوامسلا يف مأ ضرألا ىلع كلذ

 ءاقلل نجرخ قاوللا تاميكحلا ىراذعلا نه «هتانجو كللا رصق نلحديل اهرثأ يف

 ١١ :١ؤر) ؟حيسملا اهيف ىشمتي ىلا عبسلا ةيبهذلا رئانملاو عبسلا سئانكلاو سيرعلا
 ةسينكو ءارذعلا تحار ةيئادفلا داحبألاو ةيملإلا تاماركلا هذّك لجا -١8(.

 يا يي حيسملا تانج يف سلحت نيسيدقلا

 حيسملا عوسي تانج نم ضرألا كولم هبحصو ناميلس تانج اذا يه نيأف

 نم ءالؤه حارفاو ةزرطملا كئلوأ سبالم نم ءالؤه سبالم زيأو ؟نيسيدقلا هبحصو

 اذكه ناميلس اهفصي امنإ ضرألا كولم رئاسو ناميلس تانجف ؟كئلوأ حارفأ
 سيدارفو تانج يبسفنل تلمع اير, ىرعا ديس راسا يشل بلا

 سراغملا ىقستل هايم كرب يسفنل تلمع .رمث عون لك نم اراجييشا اهيف ,تسرغو

 ىل تناكو ..تيبلا نادلو يل ناكو يراوجو ًاديبع يسننل تينق .رجشلا ةتبنمل

 يسفنل تعمج .يلبق ميلشروأ يف اوناك نيذلا عيمج نم رثكا منغو رقب ةينق اضيا

 مومح -



 تاينغمو نيينغم يسفنل تدذخنا .نادلبلاو كولملا تايصومدخو .ًايهذو ةضف اضيا

 ف يلبق اوناك نيذلا نم رثك .تددزاو تيمظعف :تااديساو ةديس رشبلا ئب تامعنتو

 مث .يبعت لك نم يبيصن ناك اذهو يبعت لكب حرف يبلق نال حرف لك نم يبلق عنما

 لكلا اذإف هلمع يف هتبعت يذلا بعتلا ىلاو يادي اهتلمع نبا يلامعأ ىلإ انأ تفتلا
 5-١١(. :؟اج) سمشلا تحن ةعفن» الو حيرلا ضبقو لطاب

 ةيناويح تاذلو ةيدسحج تاوهش تانج يهف .كولملاو ناميلس تانج ىه هذه معن

 ا هيمو .حيرلا ضبقو نالطبلاب هسفن ناميلس اهيلع مكح دق ةفرص

 للا. توكلم سيل نال" اذكه سلوب لوسرلا اهنع لاق دقلف نيسيدقلا باحصألاو
- 

 هلوقو ١7(. :4١ور) سدقلا حورلا يف حرفو مالسو رب وه لب .ابرشو الكا
 9 | 5 / 7 ا ع 900 1 - 1 . , ١

 هللا هدعا ام ناسنإ لاب ىلع رطخي منو نذإ هب ع ملو نيع هرت ملام كلذك

 ءايشألا ىلإ لب ىرت يلا ءايشألا ىلإ نيرظان ريغ نحنو" لوذي نأ ىلإ ."هنوبحي نيذلل
 اماو ١8(. :؛وك١١ "ةيدبأف ىرت ال يلا امو ةينقوي رت ىلا نذل فرت الا خلا

 الو سمشلا ىلإ جاتحت ال ةنيدملاو" ةسدقملا تانجلا كيتاه نع لوقيف انحوي لوسرلا

 ب اوعش يشمنو اهجارس فورخلاو اهرانأ لف هللا دحم ن“ل اهيف ائيضيل رمقلا ىلإ

 قلغت نل اهباوبأو اهيلإ مهتم مارك و مهدجم ل وئيجي ضرألا .لولمو اهرونب نكضلخلا

 اهلخدي نلو اهيلإ مهتماركو ممألا دجمب نوئيجيو كانه دوكي ال اليل نال ار

 ؤر) "فورخملا ةايح رفس يف نيبوتكملا آلإ ابذكو ًاسجر عنصي ام الو سند ءيش
 .(؟70 7 ١



 يهقلا لففتو#عبوتنتي هقسولا اب س ؛ناميلسا نبا «كولملا كلم تانج ئمع:-هذه

 لإ" عتوتم لإ اهتهكاف كم لكأي يذلا نأ نيح ةسدقم ةيمئاد ةيتايح ةيحور تانج
 يف يرحي اعوبني ءاملا هيف ريصي لب .اقالطإ شطعي ال اههايم نم برشي نمو دبألا

 ةيوامسلا مهتحرف مهلف كلذل .(77 :وي) ةيدبأ ةايح ىلإ عبنت ةيح ءام راها هنطب

 ءامسلا نم اندم تعمس" باتكلا لوقك ةصاخلا ةيئادفلا مهتمينرتو ةصاخلا

 كراش «عروصك :اتوط:هتتغمسو ' :ميظع .دعر توصكو ةريثك هايم ترصك
 ةعبرألا مامأو شرعلا مامأ ةديدج ةمينرت نومنرتي مهو مهت'راثيقب نوبرضي ةرائيقلاب

 نوعبرالاو ةعبرالاو ةئملا الإ ةمينرتلا ملعتي نأ دحأ عيطتسي ملو خويشلاو تاناويحلا

 .راهطأ مهنال ءاسنلا عم اوسجنتي مل نيذلا مه ءالؤه ضرأالا نم اورتشا نيذلا افلا

 هللا ةروكاب سانلا نم اورتشا ءالؤه .بهذ امئيح فورخ.نوعبتي نيذلا مه ءالؤه

 1 ١: ؛ؤر) "هللا شرع مادق بيع الب مهنال شغ دجوي مل مههاوفأ فو فورخلاو
 حتفتو رفسلا ديعأت نأ تنلأ قحتسم' نيلئاق ةديدج ةمينرت نومنرتي مهف كلذل .(ه

 انج و ةبأو تعشو نانيلو ةلييق لك نم كلمالي هلل اهيرعالاو كذا قلنأل هطوتح

 8-٠١(. :هؤر) "ضرألا ىلع كلمنسف .ةنهكو اكولم انهلإل

 كاذ ءانبالو ةصاخلا ةيدسجلا مهتانج مهكولم مهسأر ىلعغو رهدلا اذه ءانبال اذا

 بائذلل معن.كلذك ةصاخلا ةيحورلا مهتانج حيسملا مهكلم مهسأر ىلعو رهدلا

 اهؤاوع ةلاتحملا بلاعثللو اهليهص ةبئاسلا ةفولعملا نصحللو اهؤاوع ةسرشلا

 يكاركللو اهحيحف ةماسلا يعافأللو اهراوحخ ةأمحلا ةغار» ىلإ ةلستغمل ريزانخللو

 اهريئز اهلف نامبإلا يف دوسألا اماو .اهعدافض قيقنو اهريقانم ةقطقط نقلاقللاو

 اهتقزقز ةبوبحملا ريفاصعللو اهليده ةفيطللا مئامحللو اهؤاثغ ةعيدولا نافرخللو



 اهتمينرت تانجلا طسو يف ةسلاجلاو ةيوارذعلا ةسينكلل لب اًةدوشنأ ةليمجلا لبالبللو

 .اهتنجو اهتحرفو

 اهقاوبأ لالخ نمو عابتالاو باحصألل اّقوص عمسُي ةسينئالا تناك ناف نآلا اماو

 ءابرغلل كلذك تروصلا عمسُت نأ كلذك ةمزلم تسيلفا «ةعبسلا اهرارسأو ةعبسلا

 ىلإ اوبهذا" ةلئاقلا برلا ةيصوب ًالمع ؟ةعبسلا قاوبألا تاذ اهليحنإ لالخن نمو

 دق حيسملاو ال فيك :١5(. ١"رم) اهلك ةقيلخلل ليبإلاب اوزركاو عمجا ملاعلا

 كدا نا كو يارس كيب ع وعلا باسعار نان

 ليحنإ حور ىلع كلذب ىدعتت الفأ .طقف عابتالاو باحصألل اقوص عمست ةسينكلا

 اذهو كلست الفأ ؟رشبلا سانجأ عيمجل صالخلاو ؟ءادفلاو ةبحملا حور ؟حيسملا

 اهتيئافتكاب دمحت الفأ ؟ةيملاعلا ةيدسجلا اهتحبربو اهتيئاوطناو اهتينانأ ىضتقم< عقاولا

 اقراشب تامغنو اهتراثيق راتوأ عطقتو اهيداف داحبأ ةيوازب رصحتو اههتاقاط هذه ةيتاذلا

 عون نوكي نأ ىسع ام الإو .اهسافنأ ظعولا نع عطقتتو انقوص مينرتلا نع حبيو

 ؟ةديدجلا ءاوح ءارذعلا توص وها ؟مويلا حيسملا بيبحلل هنيعّمست يذلا توصلا

 نيسيدقلا توص وها ؟ةموبلا توص ةميدقلا ءاوح توص ما ؟ةربقلاو ةمامحلا توص

 سدوريه ةرضح يف تاينغملاو نيينغملا توص هنا مأ ؟ةيبه.لا مهتاراثيقب شرعلا مامأ

 دوسألا توص وها ؟ةحيبقلا ةدسافلا مهرجانحو ةيصاصرلا مهتاراثيقب ايدوريه عم

 ىوآ تانبو ةلاتحلا بلاعثلا توص هنا مأ ؟نامبإلاو رصنلا فاتهو لاطبألا ةقلامعلاو

 حيسملا توص وه ةسينكلا اهتيا مويلا كتوص له ؟ناطبشلا تامغن يف ةقلمتملا

 افايق توص هنا مأ ؟دسافلا دسجلاو ريرشلا ملاعلاو نالديشلا هجو يف خراصلا

 ؟ميردهنسلا عمجم ف قحلا دض حيسملا هجو ف خراصلا



 اي ”نيسيدقلاو باحتضالا ”ىلاو لباب راخفا ئلع“ ةسلاج' اي ةيواتسلا تانجلا ىلإف

 كلمو باحصألا بحاص ىلإ لب نييردجلا ةروك يف نيينادلكلاو نييلبابلا ةريشع

 اموكبم ليحنإلاب اقوص تاب نم اي كيف ليحنإلا توص عمسديل بابرألا برو كولملا

 .اح وحبم ةسادقلابو 20 ةبحابو

 الو حيصي الو مصاخي ال يذلا حيسملا توص كتوص نئيلف يسفن اي تنأ اماو

 تان يريسلج كاذلو .ممألا ءاجر نوكي دعما ىلعو -”صتلا ىلإ قحلا ج رخي ىح

 بايطالا لابج ىلع لئايألا رفغك وأ يبظلا“ يبيبح اي برها 4 ١-
 اوت وما. ةسينكلا تاعرضت يه هذه ءاهبيبح حيسملا عوس.ل ءارذعلا ةبلط يه هذه

 برهي يكل كلذو ءاهعوسي نم ةددجتملا سفنلا تاعشخت يه هذه ءاهحيسم

 نم ءاج دق يذلا ءادفلاو دسجتلا رس لمكا امدعب ءامسلا ىلإ ضرألا نم يبظك

 تيتأ دقو يارس ام ننيرعل دل رك ذل را ناك .ةييسد ل ,اذكح دعب . ملكي

 ١8(. :5١وي) "بآلا ىلإ بهذاو ملاعلا كرتا اضياو ملاعلا ىلإ

 كالملا لوقك رصم ىلإ سدوريه هجو نم عوسي دولوملاب ءارذعلا بوره هنا معن
 نال كل لوقأ يح كانه نكو رصم ىلإ برهاو همأو ,ىبصلا ذخ مق" فسويل

 ىلإ يف رصلا دان هنو يبصلا ذحاو ماقف .هكلهيل يبصلا .بلطي نأ عمزم سودريه

 برلا اذوه" ةلئاقلا ايعشا ةوبن بورحلا اذه تمت اذكهو 1١7-١4(. :7تم) ارصم

 بوذيو ههجو نم رصم ناثوأ فحرتف رصم ىلإ مداقو ةعبرس ةباحس ىلع بكار
 نودراطي اوحار نييملاعلا نيدايصلا ىرن اذكهو ١(. :١ة شا) اهلخاد رصم بلق



 «ىرخأ ةرات نييسطاليبلا قو ةرات نييسدوريملا يف ؛هداليم ذنم يوارذعلا يبظلا اذه

 مهراجحب هقشر نع اوفكي ملو «ىرحخا ةرم نييقودصلا فو ةرم نييسيرفلا يف

 .ًاحيرحج ابولصم ةبشخلا قوف هودرأ تح مهماهسو

 يبظلا كايذل ةنطوتسملا ةوادعلاو ةزكرملا ةقحالملا كلتو بيقعتلا اذه مل نكلو

 نييسدوريهلاب ليمج «نيدايصلاب فيطل اذه يبظلاو ؟للبدحلا ليمجلا يوارذعلا

 قيمع دسحل سبيلا ؟نييقودصلل ري 5 «نييسي رفما نمسح «نييسطاليبلابو

 نيميثألا نيدايصلا ءالؤه نيب عئارلا هسدق لامحو يبظلا كايذ ربل نيفد دقحو

 ثراولا وه اذه" لوقي مهاح ناسلو ةملكب هنوداطصي مث نم اوحارف ؟نيعمجأ

 هرابتعال .ىرعأ و سومانلاو :تبسلل ةيدعت ةلعب .ةرات .."”ثاريبا انل نوكيف هلدقت اولاغت

 هثأل .ءةولتقي .نأ .نوديري دوهيلا ناك كلذ لجا نم" بوتكم وه امك هللا نبا هسفن

 ١م-1ا/ :هوي) "باي هسفن الد ةاوأ هللا نأ اضيا لاق لب طقف تبسلا ضقني مل

 نوديرت مكيبأ تاوهشو سيلبإ وه بأ نم متنا" هلوقب براا مهصخش دق ثيح .(

 امعإف ملكت م .قح هيف نعنيل نال «ءدبلا نم سانلل لاو ناك كاذ اوعنصت نأ

 .(:خ :موي) "تادكلا وبأق سالك هنال ملكتي بذكلاب

 نورمآتي بيلصلا حو دوذملا ذنم ضرألا كولم حار يناطبشلا دساحلا حورلا اذكيو
 ال 2 ا

 باوعشلا ركفتو ممألا تكرأ اذامل" متدقلا 5 دواد يببلا ماهيف لاق 1 ارمات هيلع

 نيلئاق هحيسم ىلعو بالا ىلع 5 ءاس ورا رمآتو ضرألا كولم ماق .لطابلاب

 لسرلا هيلإ راشأ يذلا رمآتلا ١-5(. :؟زم) امهطبر انع حرطنلو امهدويق عطقنل
 ام لكو رحبلاو ضرألاو ءامسلا عناصلا هلإلا وه تنأ ديسلا اهيأ'" مهوقب مهسفنأ
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 ىلع عمتحا ةقيقحلاب هنال .هحيسم ىلعو برلا ىلع اعم ءاسؤرلا عمتحاو ضرألا

 بوعشو ممأ عم يطنبلا سطاليبو سدوريه .هتحسم يلا عوسي سودقلا كاتف

 يف ةساسلاو «نييسيرفلا يف نيدلا لاجر راص اذكهو .(4-7 :4عا) "ليئارسإ

 يسايس حانجك سطاليبو سدوريمو نيد حانجك نانحو فايق فو لب نييسدوريملا

 هلامج ربو هرب لامج لحال يملإلا يبظلا اذه نومواقي ضرالا بوعشو ليئارسإ عم

 اذه يبظلا نكلو .ابولصم ةبشخلا قوف هولتق ىح هتمواقم نع اوفكي ملو .الإ سيل
 نيدايصلا ءالؤه ماهس نم دبألا ىلو برهو ةوبكلا نم ماقو خفلا نم تلفا دق
 هتازفقو ءامسلا ىلإ هدوعصو تاومألا نيب نم هتمايقب كلذو نيدقاحلا نيدساحلا

 .بايطالا لابج قوف ليألا زفقي امك داحبألاو شورعلا قوف ةرابجلا

 ثيح ءامسلا ىلإ الو .ىفكو خونخا دعص ثيح ىلإ يبذلا اذه دعصي مل كلذل

 ةبيلصي اناياطح. نع رفك ؛انفدعب- انتيرشب: مسح .يفو دعص لب .بسحف ايليا دعص

 ةسائر لك قوف عيفرلا شرعلا ىلإ ,تاوامسلا ءامم“ ىلإ هنمايقب انريربت لحال ماقو

 مأ اشورع ناك ءاوس" .كلذك ضرألا ىلعو لب بسحف .ءامسلا يف سيل ناطلسو

 دحأ سيل نال" كلذو ١5(. :١وك١) "تاوق مأ نيطالس مأ تاسائر مأ تادايس

 "ءامسلا يف وه يذلا ناسنإلا نبا ءامسلا نم لزن يذلا الإ (هذه) ءامسلا .ىلإ دعص
 "ا :؟ وي)

 عفرت ةلعب نكي مل ضرألا نم اذكه هبورهو ءامسلا ىلإ اذه حيسملا دوعص نأ ريغ
 الو .ءادفلاو دسحتلاب اهقامعأ يلو ةيناسنإلا عم هسفن عضوو قبس هنال ةينانأو
 ىلإ مدقتو قبس هنال ىيارفاطملا نييسايسلاو نيدساحلا نيد يبصلا نم فوحخ ببسب
 نكي ملو امك ١١(. :١١وي) "فارخلا نع هسفن لذبي حلاص عارك" هتدارإب توملا

 ل



 عراص دق هنوكل ةوعد يف اقافخإو ةلاسر ف ًالشف كاذ هدوعصو اذه هبوره

 مهيلع رصتناو هيف نمو توملاو هيف امو دسحلاو هل نمو ملاعلاو هعم نمو ناطيشلا

 نم سوق هعمو روهط ضيبا سرف قوف ابكار ءاج دق هنرثكل كلذو" هتمايقب اعيمج

 .(؟ :ؤر) "بلغي يكلو ابلاغ جرح دقو دحملا نم ليلكإ هسأر قوفو لودع قحلا
 هرهوجو يماسلا هماقمل ةيعيبط ةجيتن ءاج دق ءامسلا ىلإ ملاعلا نه هبوره 04

 ةيناسنإلاب ابوره اذه هبوره ءاج دق كلذل .يملإلا هناطلس ؛ يوامسلا هبسنو يلاعلا

 انه مئاقلا لطابلا نمو ءامسلا يف يذلا ربلا ىلإ ملاعلا يف يذلا داسفلا نم ةديدجلا

 ةديدجلا ةيرشبلا ئبت ثيح شرعلا ىلإ ربقلا نمو .كانه شرعلا قوف عبرتملا قحلا ىلإ
 .اقالطإ

 ةمئاق حلاعلا يف لازت ال يهو هتسينك نع ايلخت نكي مل ءامسلا ىلإ حيسملا بوره نإ

 هكل تلق يال :نكلو نينورتف مدنا اماو اضيا ملاعلا ناري ١ ليلق دعب" لوقي هنوكل

 ال قلطنا مل نإ هنال قلطنا نأ مكل ريخ مكل لوقأ كلو مبولق نزحلا الم دق اذه

 ةقيقحو هئادفو هدسحت رس يف حيسملا ىقبيس اذكهو .(5 :5١وي) "يزعملا مكيتأي

 ماعلا ءامهف لوقع نع ايفتخم ابراه هناطلسو هتوهال رهوجو هدوعصو هتمايق

 نيسيدقلا ذيمالتلا لوقع يف ادعم ماو نييسد وريلاو نيفايقلا ,«نييندملاو نيينيدلا

 نع اذه تيفخأ كنال ضرألاو ءامسلا بر بالا اهيأ .لدمحأ" لئاقلا هحيرصتك

 ةرسملا تراص اذكه هنال بالا اهيأ معن .لافطألل هتالعاو ءامهفلاو ءامكحلا

 .كمامأ

 ماهس نع اديعب ةبحملا لالت «لالتلا قوف ازفاق ديحملا يبظلا اذه ىقبيس اذكه معن
 تاوايسلا تك قرب نلف نقولا لا نصا متم رللا لابج قوف ا رفاظ .نيدتعملا



 انرورش ممقو انماثا لابج, قوف هبح تاقاطب زفقيو لب .نيتئاملا ماظع ايدحتم

 .ادبؤم احرط ءادفلاو ر'>بلا قامعأ ف اهحرطيل

 ةسينكلا اهتيا تارسملاو تاريخلا لابج بايطالا لابج قوف ءارذعلا يبظ ىلإف الأ

 نيياق ءانبأ اي ليباهك بيلصلا قوف حوبذملا ليألا اذه مد ىلاو تاردحنملا ةنكاس

 اي ةيلاعلا لابحلا كيتاه ىلاو .فوخلا رباقم ىلإ مههوجو ىلع نييراهلاو نيلتاقلا

 تاذلا لابج ىللإ ال د ةرومعو مودس ف ةراعدلا نم زيبولغملا طول ةانئيأ عيمج

 ءادفلا لابج ىلإ لب طول ف عقاولا ناك امك عيرذلا لشفلاو قيمعلا طوقسلا ثيح

 لجا .ةنونجم ةعالخلاو ركسلا يف ةوهش لك ىلع قحاسلا راصتنالا ثيح ةسادقلاو

 ةاغطلا اهءاينغأو ضرألا كولم عيمج اي مالسب كلفلا رقتسي ثيحو لبحلا اذه ىلإ

 روخص قو روجفلا رياغم «رياغملا يف مهسفنأ نوفخي نولازي الو اوحار نيذلاو

 رصانع ةفاكو روخصلاو لابجلل نولوقي مهو" .مكحلا, ةطلسلا لابح «لابجلا

 بضغ نعو شرعلا ىلع سلاما هجو نع انيفخاو انيلع يطقسا ةيساقلا ةعيبطلا
 1١٠-١7( :5ؤر) "فوقولا عيطتسي نمو ميظعلا هبضغ موي ءاج دق هنال .فورخلا

 قوف حيسملا ىلاو بيلصلا قوف لئايألا رفغو يبظلا بيبحلا ىلاف يسفن اي تنأ اماو

 عمست مل ام يعمستو نيع هرت مل ام يرتل .بيبحلا بيبطلا بايطا .بايطالا لابج
 برو ناسنإلا نبا كل هللا هدعأ دق امث ناسنإ لاب ىلع رطخي مل ام يرتو نذإ هب

 .ناسنإلا

 2 ةلوسلا ىلإ برها ابوره لئايألا رفغو ىلا ءاروف هلا .ذاسنإ اي رخالا تنأ اماو

 نيمآ .ةدر ةنمزأ كتنمزأو ةريرش مايأ كمايأ نال ملاعلا يف يذلا داسفلا

١ 



 )0و8 ةمدقملا
 غ60700##1 700 يل صاويع لوألا اكز ىدويطانغا رام ةسادق ملقب

 010100000 ا باتكلا ةمدقم
 00 1 000بب ا لوألا حاحصإلا

 1 0007 ناميمل مهل يذلا داشنالا ديشن - ١

 ا رمخلا نم بيطأ كبح ن'! همف تالبقب ينلبقيل -؟
 5 ىراذعلا كتبحأ كلذل قارهم نهد كمسا ةبيطلا كناهدا ةحئارل -"

 5 ناميلس ققشك راديق مايخك ميلشروأ تانب اي ةليمجو ءادوس انأ -
 ط2 3 اا يلا ءادوس ينوكل يلإ نرظنت ال 1

 اا ا ز ز ز]ز 0001 ا ىعرت نيأ .يسف هبحت نم اي ينربخأ -

 :-0 000001 ءاسنلا نيب ةليمجلا اهتيأ يفرعت مل نإ 6
 000000101 نوعرف تابكرم يف سرفب يتبيبح اي كتهّبش دقل - 1
 0000 0 11010151 دئالقب كقنعو طودسب كيدخ لمجا ام-٠

 00 ةضفلا نم نامج عم بهذ نم لسالس كل عنصن ١١-
 1 هتحئار ينيدران حافا هسنجم يف كلملا مادام ١ ١-
 اا 111 ا يا تيبي ييدث نيب. ي. يبيبح ًرملا ةرص ١-

 “ا يدج نيع مورك يف .يل يبيبح .ةيغاف ةقاط ١- ؛
 000 ل ناتمامح كاذيع ةلرمح تنأ اه شيخ اد ةليمج ثنأ اه 8
 ك0 ] ] ]1]1]1]1]1ذ]1]1 ا رضخا انريرسو ولحو يبيدح اي ليمج تنأ اه 57

 م ورس اندفاورو زرأ انتيب زئا وج ١١7

 ا 1 ] ] ] ]1]ز]ذ]14 ا ااا ااا ااا ا ااا ا يناثلا حاحصإلا
 00000000 ةيدوألا ةنسوس» نوراش سجرن انأ - ١

 000 ا تانبلا نيب يتبيبح كلذك .لوشلا نيب ةنسوسلاك -؟
 3 نينبلا نيب يبيبح كلذك رعوا راجشأ نيب حافتلاك - اق
 000000 ةبحم يقوف هملعو ر .خلا تيب ىلإ ينلخدأ -؛
 ©١١1١ ابح ةضيرم ينإف .حافتلاب ينوشعنأ بيبزلا صارقأب ينودنسا -5
 0 الا 2 يل

 000001010201011 ا ميلشروأ تانب اي نكفلحأ ١-
 1 لالتلا ىلع ازفاق لابجلا ىلع ارفاط تآ يبيبح توص-/

 000 00001010312121 لئايألا رفغب وأ ي ظلاب هيبش وه يبيبح - 4

 001 ىلاعتو ىتلسجلاب ىتييزحاي : موق ناقو يبيبح باجأ 21

 1 لازو رم رطملاو ىضم دق ءاتشلا نأل ١

 ١57 انضرأ يف عمس ةماميلا توصو بضقلا ناوأ غلب .ضرألا .وف ترهظ روهزلا 5

 3١1مل ها اهتحئار حيفت موركلا لاعقو اوّجف تجرخأ ةنيتلا *١-
 1 ا رخصلا يجاحم يف يتمامح اي 4 ١-

57 



 1 تلعقأ دق انمورك نآل موركلا ةدسفملا راغصلا بلععثلا انل اوذخ اوذخ 5

 1517 و يور ب لا نم نسوسلا نيب يعارا هل انأو يل يبيبح - 1
 007171 1 01012123230ذ0202023030ج-2--2-ب-ببن 8 لالظلا مزهنتو راهنلا حيفي في نأ ىلإ - ١

 777 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز> ز>7ز>ز 2 ز2ز ز ز>ز> ز ز> + ز+ +ز ز + +|>+|>|>| | ]| ]1 للا حاحصالا
 ١" تلعب قي ابو جاي. قاما هتدجو امف هتبلط يسفن هبحت نم تبلط ,مشارف ىلع ليللا يف ١-
 1 0 0 020 .قاوسألا يف .ةنيدملا يف فوطأ موقأ ّينإ ١-

 هك < ,!الن سم يسفن هبحت نم متيارأ تلقف ةنيدملا يف فئاطلا سرحلا يندجو -"
 لا 0 يسفن هبحت نم تدجو ىتح اليلق الإ مهتزواج امف - ؟
 17! ايتام قيلكتج اهلا 1: نع جملم اهم لوقحلا لئايأبو ءابظلاب ميلشروأ تانب اي نكفلحأ -
 1 1 ا ليا اي ةللاب .اهييغ اريل اهي جهيم راق العا .. عبس هب ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم - 5
 1 301 ال دير عاج و يعوجيويعتلا نب ليئارسإ ةربابج نم أرابج نوتس هلو> ناميلس تخت اذوه -/

 777 . ليللا لوه نم هذخف ىلع هفيس لجر لك برحلا نوملعتمو ًافويس نوضباق مهلك -
 3 اميين ذل مي امج . طيح اقلب نانبل بشخ نم اتخت هسفن1 لمع ناميلس كلملا 1

 ١ © اع جي ارقمل الع ديزم ااخها فل اممم مااا ام ضف هتدمعأ لمع ٠-
 ا ا ا ابهذ هدفاورو -ب٠

 ١ هبال وب اعدل مالك 5 ميلشروأ تانب نم ةبحم افوصرم هطسوو ًاناوجرا هدعقمو -ج
 11/4 هلم اا تماس سوا جاتلاب ناميلس كلملا نرظناوب نويو كد تانب اي نجيركل 1

 ا ع عبارلا حاحصالا
 ا بوس كباقن تحت نم ناتمامح كانيع ةليمج تنأ اه .يتي دح اي ةليمج تنأ اه -أ١
 لير ل داعلج لبج ىلع ضبار .اعم عيطقك كرعش ب١

 اقل +. جب اني فهيا زل جالت ابا انج مع لسغلا نم ةرداصلا رئازجلا عيطقك كنانسأ - ١
 177 ىلا راما رب ا متزن هاج رعبا والورع ولح كمفو زمرقلا نم ةلسلسك كاتفش أ"

 ١ رابقلا هم اان .كفتبم ءاكي أم ظلي قالوا ءالهاوالو هدأ عطول م عمم كباقن تحت ةنامر ةقلفك كدخ- ب"
 ١957 ..... ةربابجلا سارتأ اهلك هيلع قلع نجم فلأ ؛ةحلسألل ينبمهلا دؤاد جربك كقنع - ؛

 1 44 ا دبع مل ا ىرازر وم وجب اذ وو نسوسلا نيب نايعري نيمأوت ةيبظ يتفشخك كايدث -5
 نا غايب باق نابللا لت ىلاو رملا لبج ىلإ بهذأ لالظلا مزهنتو راهنلا حيفي نأ ىلإ -5
 للعم ةبيع كيف سيل «يتبيبح اي ليمج كلك -1
 1 هنا“ ايفا امنت || يم يضاف نانبل نم يعم سورع اي .نانبل نم يعم يّمله -7
 651 بتم ا ينل اجب اع بسب قوس دلال هدفا سورعلا يتدخأ اي يبلق تيبس دق - 32
 ااا ااتذذ11ذآ1آذ1111آذآ1410#1 سورعلا يتخ.أ اي كبح نسحأ ام-٠

 لاا 2 ز 2 2 ا ادهش نارطنذ سورع اي كاتفش ١١-
 ؟ جبع جب عالمي اجي طلال نأ موتخم عوبني ةلفقم نيع ةقلغم :نج سورعلا يتخأ -7

 0 ا نيدرانو ةيغاف ةسيفن رامثأ عم نام.ر سودرف كسارغأ ١7-
 7 517 تلم فيلم قلن ام نابللا دوع لك عم ةفرقو ةريرذلا بصقو مكركو نيدران -5
 ا ل هدرا نا 1 نانبل لويسو ةيح هايم رئب تانج عوبني 5

 ١95 +. همر .ةاهن تس في ا نحس بونجلا حيراي يلاعتو لامشلا حير اي يظفقيتسا ١1-
 نورك منيا و ا الا يبد توا ا عبس سنا ودوام عم سماخلا حاحصإلا

 715 ل يهجلوبز 4 بكا ومر | جيبو موو عمم ام ما سورعلا يتذأ اي يتنج تلخد دق ١
 از ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زة> ل ظبتسم يبلقو ةمئان انا أ"



 1 ا يتلماك اي يتمامح اي يتخا اي يل يحتفا ام راق يبيبح توص- با
 000 ليللا ىدن نم يصصقو لطلا نه ًالتما يسأر نأل _ج“
 7 ا د وملال ةولالا مطألو را هسبلأ فيكف يبوث تعلخ دق -أ"
 ااا امهخسوأ فيكذ يلجر تلسغ دق ب"
 1001 يئاشحأ هيلع تنأف ةودلا نم هدي دم يبيبح - ؛
 5٠١ .... لفقلا ضبقم ىلع رطاق رم يعباصأو ارم نارطقت يادب و يبيبحل حتفأل تمق 5
 1 ربعو لوحت يبيب > نكل يبيبحل تحتف 1
 اا 0010101012121 ااا ةنيدملا يف فداطلا سرحلا يندجو -
 رع ابح ةضيرم يناب هنربخت نأ يبيبح نتدجو نإ ميلمثروأ تانب اي نكفلحأ -/

 1 ةليمجلا اهتيأ بيبح نم كبيبح ام 5
 10 ةوبر نيب ملعم رهحاو ضيبا يبيبح ٠-
 11 بارغلاك ةكلاح ةلسرتسم هصصن زيربإ بهذ هسأر ١

 11 امهيبقو يف ناتسلاج.نبللاب ناتلوسغم هايملا يراجم ىلع مامحلاك هانيع ١- ؟
 ©3730 لمعمل ةيكذ نيحاير مالتاو بيطلا ةليمخك هادخ -أ ١

 07 0 010101010102021231ذ21ببدبددد ًاعئام أرم نارندقت نسوس هاتفش - ب١"

 00011 ا دجربزلاب ناتعصرم بهذ نم ناتقلح هادي -أ١ ؛
 1 قرزألا توقايلاب فلغم رضيبا جاع هنطب- با ؛
 ا 0 0 0 0 0010 ماخر ادوماع هاقاس 5

 0000011 يا زيربإ نم نيتدعاد ىلع ناتسسؤم ب5
 1001 06 زرألاك ىف« نانبلك هتعلط ج5
 1000 ميلشروأ تانب اي يليلخ اذهو يبيبح اذه .تايهتشه هلكو ةوالح هقلح- 7

 ل سداسلا حاحصإلا
 قم كعم هبلطنف كبيبح هجوت نيأ ءاسنلا نيب ةليمجلا !هتيأ كبيبح بهذ نيأ ١-

 هم نسوسلا عمجيو تاتجلا يف ىعريل بيطلا لئامخ ىلإ اتنج ىلإ لزن يبيبح - ١
 233 نسوسلا نيب يعارلا ي .ل يبيبحو يبيبحل انأ- ؟"
 5 ةيولأب شيجك ةبهرم ميلشروأك ةنسح ةصرتك يتبيبح اي ةليمج تنأ -؛

 ا يناتبلغ دق امهناف كينيع ينع يلو -أ5
 تا داعلج لبج قوف ضبارلا زيملا عيطقك كرعش بد
 ه7 ...ميفع اهيف سيلو مئتم ةدحاو لك يتاوللا لسغلا نم ةرداص جاعن عيطقك كنانسأ -1

 0000000000111 ايا كباقن تدت كدخ ةنامر ةقلفك ٠'-

 6 ددع الب ىراذعو ةيرس نوامثو ةكلم نوتس نه- /
 ا 0000 يتلما“ يتمامح يه ةدحاو 5

 5 حابصلا ناك رشم رفاسعلا
 د20 ااا ااا يداولا رضخ ىلإ رظنأل زوجلا ةنج ىلإ تلزن-١١

 5 بيرق روق كار رع نا ىدسلا يلام عدلا رعشأ ملف - ب

 00 اا تيملوم اي يعجرا يعجرا ١-
 ااا 0 01001010 عباسلا حاحصإلا

 ااا 1 لا ميركلا تنب اي نيلل.ذلاب كيلجر لمجأ ام ١
 0 بارش اهزوعي ١ ةرودم سأك كترس -"
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 6 م ا اوي قلع ل ءاطتمعي أ تونا نأ قع وج ود نس ةيبظ يمأوت نيتفشخك كايدث -'"
 0 تا 2 ز 1 ز 2 ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز جاع نم جربك كقنع -أ5

 1000001 ميبر ثب باب دنع نوبشح يف كربلاك كانيع - ب4
 ما ل عم د فلي ان ل وس قشمد هاجت رظاناا نانبل جربك كفنأ -ج :
 0. يبيني هع لصخلاب ريسأ دق كِلَم ناوجرأك كسأر رعشو لم 5كلا لثم كيلع كسأر 5
 ع تاذللاب ةبيبحلا اهتيأ .كالحأ امو كلمجأ ام - 7
 1 ا اذ ديقانعلاب كايدثو ةلخنلاب ةهيبش هذه كتماق -

 © وي( سني. نص نى ءاسطنس ف ناعما نوب اهقوذعب كسماو ةلخنلا ىلإ دعصا ينإ تلق -
 هولالا 00 نيمئانلا هافش ىلع ةحئاسلا ةقرقرملا ةغئاسلا ىبيبحل رمخلا دوجأك ككنحو -4

 00007 ىرقلا يف تبنلو لقحلا ىلإ جرخنل يبيبح اي لاعت ١١-
 1 ل ل يس مركلا رهزأ له رظننل هوركلا ىلإ نركبنل
 11907 تيفال ا عع ها بسلا اج اهبل م سئافنلا لك انباوبأ دنعو ةحئار حوفي حافللا - ١

 0 1 101 1 ز ز ز ز ز ؤ ]ز 000000000000 نماثلا حاحصإلا
 1193 بة يننوزخي الو كلبقأو جراخلا يف كدجأف يمأ ييدث مضارلا يل خأك كتيل - ١
 1 1 ز ز ز ]| | | ] ]|] ]1 ] ]ز ز ز]ز ز يمأ تبد كب لخداو كدوقأو -1
 119/  بعلا تا فلج اسك معلم ناولقم هيدا سقم ينقناعت هنيميو يسأر تحت هلامش -"
 11 ا قل هلق نأ ءاشي ىتح بيبحلا نهبنت الو نظقيت الأ ميلنروأ تانب اي نكفلحأ - 5
 00000 ا اهبيبح ىلع ةدنتسم ةيربلا نم ةعلاطلا هذه نم -5
 56٠ ..... كتدلاو كل تبطخ كانه كما كل تبطخ كانه .كتقوش حافتلا ةرجش تحت بد
 0 انذذآذ11ذ 1 1 7 ] ] ] ]ز ] ] ز ]6 كبلذ ىلع متاخك ينلعجا -1
 ا ]1 ااا ةبحملا ئفطت نأ :يطتست ال ةريثك هايم -"

 ابا ]ب اييزو 4 هلم هلا بطخت موي يف انتخال عنصن اذامف نايدث اهل سيل ةريغص تخأ انل
 الا زرأ حاولأب اهرصحنف اباب نكت ناو ةضف جرب اهيلع ينبنف روس نكت نإ -1

 اما امير و عتب ةمالس ةدجاوك هينيع يف تنك ذئنيح نيج دك يايدثو روس انأ ٠
 0 انش ومالا أ هاا ب: ةيسلا سلا نوماه لعب يف مرك ناميلسل ناك - 1

 اتا تن رمثلا ريطاونل ناتئمو ناميلس اي كل فلألا .يمامأ وه يل يذلا يمرك - ١
 اهيل. كعب ال١ لعام ىتدعبس#ل .كتوص نوعمسي باحصألا تانجلا يف ةسلاجلا اهتيا ١7-

 ب تلك >ةةلبعت ادلع هلل ايطالا لابج ىلع لئايألا رفغك وأ يبظلاك يبيبح اي برها 4 ١-
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